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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Dir.bg 
 
√ Васил Велев пред Dir.bg: Застрашени сме от бюджет на народната любов, гръцки сценарий и фалит 
В момента и 200 млн. лв. не можем да вземем с приемлива лихва, а в случай, че не променим нищо сега, ще се наложи 
да теглим 16 милиарда 
Работата на 48-ото Народно събрание започна с безпрецедентно забавяне и необходимост от тридневно заседание с 11 
гласувания за избор на председател. Изпращане на оръжие за Украйна, обръщение от президента Володимир Зеленски, 
отпушване на европарите по Плана за възстановяване или приемане на Бюджет 2023 - коя е първата и най-спешна задача, 
с която трябва да се заемат сега депутатите? За отговора на този и други наболели въпроси разговаряме с Васил Велев, 
изпълнителен директор на "Стара Планина Холд" АД и председател на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 

- Г-н Велев, какви са според вас най-важните въпроси, които стоят пред новото Народно събрание? В какъв 
порядък трябва да се случват нещата? 

Най-важните проблеми са да се формира отговорно управление. Защото в зависимост от това се променят задачите и 
приоритетите. Ако има отговорно управление, тогава следващата важна задача е да се разработи и приеме бюджет за 
следващата година. Ако обаче няма отговорно управление, то по-добре това да не се прави. Защото просто "ще се счупи 
държавата" - тя ще фалира. Виждате, че в резултат на безотговорни и популистки действия на предишното Народно 
събрание, където всички гледаха напред към предстоящите избори, направиха такъв бюджет и взеха такива решения, 
които за догодина носят проблеми. Ако нищо не променим, през следващата година ще имаме около 12 млрд. лв. дефицит 
и ще трябва да изтеглим 16 млрд. лева кредити от пазарите, за да се разплатим по падежиращия дълг, който предстои, и 
да покрием дефицита. 
Това е силно притеснително, защото виждате, че от финансовите пазари в момента и 200 млн. лв. не можем да вземем с 
приемлива лихва. А какво остава за 16 млрд. лв... 

- Има ли вариант тази бюджетна прогноза да се промени? Или зависи само от народните ни представители 
сега? 

Ако няма формирано отговорно управление и широко мнозинство, което да не гледа към избори след няколко месеца, 
всъщност няма да е нужно да се прави бюджет, защото той ще повтори направеното вече и всички ще наддават за 
народната любов. Това ще доведе до гръцки сценарий и фалит на страната. В такава ситуация ще сме, че няма да има пари, 
за да се посрещнат разходите. В момента държавата взима заеми, за да плаща пенсии. Взимаме заеми, за да раздаваме 
социални помощи на всички, а не таргетирано на най-нуждаещите се. И то защото всички са гласоподаватели, а 
политическите сили, гледайки към избори, взимат такива популистки решения и щедро пилеят чужди пари. Пари, които не 
са техни и които не са спечелени. 
Това е най-важното сега: ако няма формирано отговорно управление, по-добре, гледайки към следващите избори, да се 
удължи сегашният бюджет. И нека да се приемат разходни тавани за първите три месеца на 2023 г., а след следващите 
избори ново отговорно управление да направи бюджета за следващата година. Това може да се случи след март или дори 
април месец. 

- А нагласата на бизнеса каква е - управляващите да постъпят разумно и отговорно или тази агония да не 
продължава дълго? 

Да, точно така. При всички случаи този Парламент трябва да приеме подготвените изменения и допълнения на закони във 
връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост. Голяма част от промените са готови и по тях има консенсус. 
Но това в светлината на останалите проблеми е малко или много по-скоро рутинна задача. Непременно новото Народно 
събрание, на най-преден план, трябва да работи за въвеждането на европейския регламент за справяне с високите цени 
на енергията. От началото на октомври Съветът на Европа прие такъв регламент и въпреки че този нормативен акт действа 
директно, без нужда от имплементиране в законодателството ни, този регламент има много допуски и неопределености. 
А те трябва да бъдат въведени в действие с местен нормативен акт. Това означава промени в закони у нас. Тук говоря за 
облагането на свръхпечалбите в частния сектор - те не могат с постановление на Министерски съвет да се обложат, а трябва 
да е на база на закон. 

- Има ли предложение на бизнеса как да се въведе този регламент? 
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Имаме и го обсъждаме, но засега нямаме съвпадение с мнението на Министерство на енергетиката. Праговете, които се 
предлагат от ведомството, са на практика такива, че те няма да доведат до облагане на свръхпечалбите. Дискусията с тях 
продължава. 
Програмата за компенсиране на свръхвисоките цени се видя, че вече няма алтернатива, защото и регламентът това 
повелява. Тези откровени глупости, че бизнесът трябвало да свикне с високите цени и да се адаптира, виждате че не 
намират основание и в законодателството на Европейския съюз. Регламентът не е за приспособяване към свръхвисоките 
цени, а е за справяне с тях. Глупавите призиви за адаптиране, за приспособяване към такива цени означава бизнесът да 
напусне Европейския съюз. Защото ако остане тук, е обречен, особено базовата, енергоинтензивна индустрия - тя просто 
няма как да се конкурира на световните пазари, с другите континенти, където цените на енергията са в пъти по-ниски. А те 
съставляват голяма част от себестойността на произвежданите продукти. Така че именно този проблем според нас трябва 
да е първостепенна задача на парламента. 
В момента до края на годината има действаща програма за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията - 
над 250 лв./мвтч. Тя трябва да бъде удължена поне до края на юни 2023 г. и подобрена, а не влошена. Така повелява 
регламентът. И това е една конкретна много важна задача, за да се съхрани конкурентоспособността на българската 
икономика и тя да се справи по-добре при идващата рецесия в ЕС. 
Само така можем да преминем през нея по-бързо и с по-малко сътресения. И така да се възползваме от пренареждането 
и скъсяването на веригите на доставки. За тази цел ние трябва да имаме, ако не конкурентни предимства от гледна точка 
на цени на енергията, то поне цени, равни на средните в ЕС. А те в момента, дори след компенсациите, са по-високи от 
средните в Европейския съюз. 

- Предполагам, че другата важна задача е и изборът на председател на КЕВР? 
Да, предстои и избор на председател. Но това не е най-спешната задача, защото действащият стар председател е добре 
подготвен, отговорен и независим човек. Неговото председателстване не създава проблеми, а по-скоро реши проблема с 
предишния председател. Това бе добро решение. 
Но има да се правят много реформи. Заради това е нужно да има функциониращ парламент и отговорно управление. Тези 
реформи са свързани с по-добрия бизнес климат, с националните приоритети за Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, Еврозоната и приемането ни в Шенген. Тези въпроси са свързани с възстановяване на 
макроикономическата и финансова стабилност, която е силно разклатена сега. 

- А има ли план Б бизнесът, ако утре депутатите решат "да разваляме седянката"? Или да очакваме 
предприятията да започнат да се изнасят навън? 

Ако се разтури Парламентът, без да е въвел регламента в действие, остават половинчатите възможности на служебното 
правителство. То да продължава докъдето може, без подкрепа от законодателя. А това далеч не е най-доброто решение. 
Ако ние нямаме сравними, конкурентни цени на енергоресурсите, много предприятия ще затворят. Изнасянето на 
индустрията от Европа не е спирало, а в последната една година се ускори. Ние се деиндустриализираме и без базови 
предприятия не виждам как ще реализираме и Зелената сделка. Все пак без метали, без химия, без строителни материали 
и строителство няма как да се случи това. 

- Какво бихте посъветвали народните представители сега? 
Не говорихме и за правната сигурност, а това си остава непроменена задача. За жалост там не напреднахме в последно 
време. Няма усещане за върховенство на закона и сигурност на собствеността. Там не напреднахме много, защото с 
незаконни средства да се търси правна сигурност, върховенство на правото и борба с корупцията, то е мисия 
невъзможна. Усещането за корупция не намаля през тези месеци на борба с корупцията. В това време станахме свидетели 
на много скандални сделки, назначения и спорни решения. Този проблем също стои като задача. 
Но най-приоритетната задача, преди всички останали, е да се предпази България от въвличане във война. Защото всичко 
друго губи значение, ако това се допусне. 

- Тук не трябва ли да се мисли и какви средства са предвидени за отбрана в бюджета? 
Това е също важно да се знае. Но трябва да водим такава политика, която не въвлича България във война. А не да се 
въоръжаваме, хранейки чуждите индустрии, за да спечелим чужда война. 
Анонсите на някои политически сили са доста спорни в това отношение. Първата грижа и първото решение на Народното 
събрание бе едва ли не да се изпраща оръжие в Украйна. Решили сме проблема с цените на енергията, решили сме 
проблема с инфлацията, с доходите на хората през зимата, цените на комуналните услуги и започваме да решаваме 
световните проблеми. Това е напълно безотговорно и няма как да бъде толерирано. 
Депутатите просто трябва да си повтарят клетвата преди всяко гласуване или инициатива: "Във всяко свое действие да се 
ръководя от интересите на народа". Става дума за българския народ, да го имат предвид. 
 
Tribune.bg 
 
√ Васил Велев: Застрашени сме от бюджет на народната любов, гръцки сценарий и фалит 
Застрашени сме от бюджет на народната любов, гръцки сценарий и фалит, коментира пред дир.бг председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/ Васил Велев.  
"В момента и 200 млн.лв. не можем да вземем с приемлива лихва, а в случай, че не променим нищо, ще се наложи да 
теглим 16 млрд. лв.", предупреждава Велев. Той настоява, че най-важното в момента е да има отговорно управление на 
държавата, което да разработи и приеме бюджет за следващата година. 
"Ако обаче няма отговорно управление, то по-добре това да не се прави. Защото просто "ще се счупи държавата" - тя ще 
фалира. Виждате, че в резултат на безотговорни и популистки действия на предишното Народно събрание, където всички 

https://business.dir.bg/ekspertno-mnenie/vasil-velev-pred-dir-bg-zastrasheni-sme-ot-byudzhet-na-narodnata-lyubov-gratski-stsenariy-i-falit
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гледаха напред към предстоящите избори, направиха такъв бюджет и взеха такива решения, които за догодина носят 
проблеми. Ако нищо не променим, през следващата година ще имаме около 12 млрд. лв. дефицит и ще трябва да изтеглим 
16 млрд. лева кредити от пазарите, за да се разплатим по падежиращия дълг, който предстои, и да покрием дефицита", 
обяснява председателят на АИКБ. Той уточни, че в момента взимаме заеми, за да раздаваме социални помощи на всички 
гласоподаватели, а по принцип политическите сили, гледайки към избори, взимат популистки решения и пилеят чужди 
пари, които не са спечелени. 
"Ако няма формирано отговорно управление, по-добре, гледайки към следващите избори, да се удължи сегашният 
бюджет. И нека да се приемат разходни тавани за първите три месеца на 2023 г., а след следващите избори ново отговорно 
управление да направи бюджета за следващата година. Това може да се случи след март или дори април месец", предлага 
Велев. 
По думите му нагласата на бизнеса е този парламент да приеме подготвените изменения и допълнения на закони във 
връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост. 
"Голяма част от промените са готови и по тях има консенсус. Но това в светлината на останалите проблеми е малко или 
много по-скоро рутинна задача. Непременно новото Народно събрание, на най-преден план, трябва да работи 
за въвеждането на европейския регламент за справяне с високите цени на енергията. От началото на октомври Съветът на 
Европа прие такъв регламент и въпреки че този нормативен акт действа директно, без нужда от имплементиране в 
законодателството ни, този регламент има много допуски и неопределености", изтъкна председателят на АИКБ. Той даде 
пример с облагането на свръхпечалбите в частния сектор, които не могат да се натоварят с по-голяма данъчна тежест с 
постановление на Министерски съвет, а това трябва да стане на база на закон. 
Другата важна задача за бизнеса е изборът на председател на КЕВР и реформите, свързани с по-добрия бизнес климат, с 
националните приоритети за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Еврозоната и приемането ни в 
Шенген. От АИКБ очакват възстановяване на макроикономическата и финансова стабилност, която е силно разклатена. 
"Най-приоритетната задача, преди всички останали, е да се предпази България от въвличане във война. Анонсите на някои 
политически сили са доста спорни в това отношение. Първата грижа и първото решение на Народното събрание бе едва 
ли не да се изпраща оръжие в Украйна. Решили сме проблема с цените на енергията, решили сме проблема с инфлацията, 
с доходите на хората през зимата, цените на комуналните услуги и започваме да решаваме световните проблеми. Това е 
напълно безотговорно и няма как да бъде толерирано", отбеляза Васил Велев. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Вървим с бързи стъпки към фалита на държавата  
Пламен Димитров, КНСБ: Моментът е неподходящ за радикални решения. Час по-скоро да се дефинира енергийната 
бедност 
"От самото начало ние заявихме, от КНСБ, че двете тарифи няма да решат въпроса да се уеднаквят сметките от различните 
енергоизточници, а ще създадат допълнително проблеми. През този механизъм, който се предлагаше, втората тарифа 
щеше да бъде равна на пазарната, което значи старт на либерализацията на пазара на еленергията на дребно." 
Това мнение изрази пред БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Необходимо е час по скоро да се дефинира енергийната бедност, смята Димитров. По думите му на масата вече на няколко 
министри има разработка на БАН. 
"По данни на Евростат са малко над 1 600 000 души, което не е половината българи, но е доста повече от сегашното число. 
Това е картинката." 
"Това раздаване на калпак за домакинствата е разхищение на средства", посочи от своя страна Васил Велев. 
В момента цената на мегават час за бита е 82 лева – и за бедни и за богати и 250 лева за предприятия – три пъти повече, 
като тук са и болници, училища, театри, музеи. Според разчети на АИКБ реалната цена на микса за бита е от порядъка на 
150-180 лева, добави той. 
"Очевидно тази цена - 82 лева, е субсидирана силно за всички, което е неправилно. Както бедни, така и богати ползват тази 
субсидия и който потребява повече, ползва по-голяма субсидия." 
Според Велев двете тарифи не са били обяснени добре и "има немощ те да се въведат". 
Време е да се отървем от заблудата "свободен пазар на електроенергия". Пазарът на електроенергия на едро в ЕС е 
фундаментално сбъркан, затова са всичките тези сегашни екстремни стойности на цената на електроенергията на борсата, 
при условие, че в България примерно нищо не се е променило и суровината не е поскъпнала, коментира Велев в 
предаването "Преди всички". 
"Това е грешка на европейско равнище, която рано или късно ще бъде поправена. И ние сега да продължаваме като 
папагали да обясняваме как ще преминем всички на свободния пазар 2025-2026 година е точно обратното говорене. Не 
битът трябва да премине на свободния пазар, а всички трябва да минат на регулирани цени, така както е в Америка. В 
Америка пазарът не е безбрежно свободен и затова там цената не скача по този начин и е три пъти по-ниска от българската 
цена след компенсации". 
Сегашният момент е изключително неподходящ за въвеждане на радикални решения, настоя Пламен Димитров.  
"Състоянието на публичните финанси е силно притеснително. В резултат на популизма в Народното събрание надухме така 
разходите, че вземаме пари от Плана за възстановяване и устойчивост и с тях плащаме пенсии. Да, ама тия пари са за 
инвестиции", изтъкна още Васил Велев. 
Според него се правят "много бързи стъпки към фалита на държавата". 
За Пламен Димитров "новината за нашата смърт е силно преувеличена". 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Депутатите се събират на първо извънредно заседание 
Първо извънредно заседание на 48-ия парламент. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Росица 
Велкова за състоянието на приходната и разходната част на бюджета. Финасовият министър ще представи и 
проектобюджета на служебното правителство за следващата година. 
Според направеното предложение за финансова рамка се предвижда 6,6% дефицит и около 16 млрд. лева дълг са 
заложени за следващата година. Замразяване на минималната работна заплата, въпреки рекордната инфлация в страната 
и средно около 12% ръст на пенсиите от юли следващата година е заложено още. 
Минималната пенсия да бъде 467 лева от 1 януари, а от 1 юли 2023 година става 523 лева. Таванът на пенсиите остава 3400 
лева, а разходите за пенсии надхвърлят 19 милиарда лева, с близо 4 милиарда повече в сравнение с настоящата година. 
710 лв остава минималния осигурителен доход, както и обезщетението за майчинство. 
 
√ Външният министър разговаря с посланика на Северна Македония 
Министърът на външните работи Николай Милков проведе среща с Агнеза Руси Поповска, извънреден и пълномощен 
посланик на Република Северна Македония в Република България. 
Министър Милков изрази удовлетворение, че с назначаването на посланик в София най-накрая е преодолян един дефицит 
в двустранния дипломатически диалог, което ще даде възможност активно да продължи работата по ключовите въпроси 
от политическия дневен ред. Той отбеляза, че постигнатият компромис с т.нар. „френско предложение“, изпълнението на 
Договорът от 2017 г. и на двустранните протоколи от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия задават 
механизма за решаване на съществуващите въпроси. Следващата стъпка е реализирането на конкретни резултати. 
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на задълбочено и резултатно секторно сътрудничество. В 
тази връзка със задоволство беше отбелязана положителната тенденция в търговско-икономическите отношения и 
увеличаване на двустранния стокообмен, както и активната дейност по линия на Културните центрове на двете страни. 
Министър Милков изрази загриженост от последните развития в двустранните отношения, свързани по-конкретно с 
правата на българите в Северна Македония. 
Двете страни се обединиха около мнението, че е в общ интерес повече усилия да бъдат насочени към преодоляване 
въздействието на негативни прояви и реактивиране на положителната динамика в двустранните отношения. Министър 
Милков подчерта необходимостта от създаване на позитивна атмосфера, в която доминиращо е партньорството. 
В края на разговора министър Милков пожела успех на г-жа Поповска на поста. Увери я, че в лицето на министерството на 
външните работи има конструктивен партньор, готов за директна и открита комуникация по всички въпроси от двустранния 
дневен ред. 
 
√ Параметрите на проектобюджета са притеснителни, смятат експертите Любомир Дацов и Лъчезар Богданов 
Първо извънредно заседание на 48-ия парламент. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Росица 
Велкова за състоянието на приходната и разходната част на бюджета. 
Финансовият министър ще представи и проектобюджета на служебното правителство за следващата година. Според 
направеното предложение за финансова рамка се предвижда 6,6% дефицит и около 16 милиарда лева дълг. 
Според експертите Любомир Дацов и Лъчезар Богданов параметрите на проектобюджета, особено в частта с дефицита, 
така както е заложен за следващите три години са много притеснителни. 
И двамата смятат, че много трудно ще бъдат осигурени с кредитите, които са необходими. Така както е разчетен според 
тях бюджетът не може да мине в парламента. 
"Когато си в криза, може малко да си на дефицит, защото са трудни времена и не искаш всичко да блокира. В този период 
правиш дефицит, по какъв начин българската държава би обяснила на целия външен свят и на своите граждани и на своя 
бизнес, че следващите 3 години ще прави по 11 милиарда дефицит, без да казва, че идва някаква криза", заяви Лъчезар 
Богданов. 
"Говорим за доходи и за други неща, от гледна точка на икономика основата е дефицитът, за стабилността на публичните 
финанси", каза още Любомир Дацов. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще обсъдят параметрите в бюджета за следващата година 
Надзорните съвети на НОИ и Здравноосигурителната каса обсъждат параметрите на проектобюджета за 2023-та, изготвен 
от служебния кабинет. 
Всички пенсии за трудова дейност да се увеличат по така нареченто "Швейцарско правило" от 1 юли догодина. Така 
средната пенсия ще достигне малко над 792 лева. 
От 1 юли минималната пенсия да бъде 523 лева. А максималната да остане без промяна - 3400 лв. 
Минималният осигурителен доход да остане 710 лева, защото не се предвижда увеличаване на минималната работна 
заплата. Проектобюджетът предвижда социалните осигуровки да не се вдигат. А разходите за пенсии да нараснат с 23% и 

https://bntnews.bg/news/parametrite-na-proektobyujeta-sa-pritesnitelni-smyatat-ekspertite-lyubomir-dacov-i-lachezar-bogdanov-1211773news.html
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да надхвърлят 19 милиарда лева. Не се предвиждат промени за обезщетенията за безработица и отглеждане на дете през 
втората година. 
В проектобюджета на здравната каса е заложен ръст от над 760 милиона лева. Така догодина фондът ще разпллага с повече 
от 6 880 000 000 лева. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев призова за синхрон между институциите, съблюдаващи спазването на правата на човека 
Конференция по повод 30 години от присъединяването на България към Европейската конвенция за правата на човека 
За ефективен синхрон между институциите, които съблюдават спазването на човешките права, призова държавният глава 
Румен Радев при откриването на конференция, посветена на 30 години от присъединяването на България към 
Европейската конвенция за правата на човека. 
Държавният глава смята, че за да се гарантират напълни правата на гражданите трябва промяна в Конституцията, която да 
регламентира индивидуалната жалба: 
"Едно от най-важните средства за защита срещу закони, генериращи нарушения на Конвенцията, е въвеждането на 
индивидуалната жалба до Конституционния съд. Искрено вярвам, че перспективата за индивидуална конституционна 
жалба има подкрепа в парламентарното пространство, където е мястото за обсъждане и реализиране на такива 
изменения". 
В изказването си на президентът Радев отчете, че заради Covid пандемията са били ограничени човешки права, като 
институциите трябва да гарантират, че това са временни решения. 
 
√ Вицепремиерът Пеканов: България трябва да е в Еврозоната 
България трябва да продължава работата и да се бори да влезе в Еврозоната със зададената към момента целева дата - 
първи януари 2024-а година. Това написа във "Фейсбук" служебният вицепремиер по управление на европейските 
средства Атанас Пеканов. 
Според него членството в Еврозоната трябва да стане стратегическа цел. 
„В 21-и век успешното развитие на страната може да се постигне само в сътрудничество с останалите европейски държави. 
Необходимо е да бъдем част от големите съюзи, да имаме възможността да защитаваме своята позиция там и да взимаме 
решенията, вместо само да прилагаме чужди“, пише Атанас Пеканов. 
За една малка отворена икономика, която иначе само се лъкатуши по течението на глобалната икономика, влизането във 
втората най-използвана валута в света може да служи като котва на стабилността, смята още вицепремиерът. 
„Това има своите безспорни позитиви, сред които увеличаване на сигурността чрез засилване на надзора, стимулиране на 
експортните сектори и на туризма, пълен достъп до финансовите пазари и глобалната финансова инфраструктура, 
отпадане на трансакционните такси, изсветляване на доходите, повишаване на кредитния рейтинг и съответно намаляване 
на лихвите по държавния дълг. Това не е маловажно, защото има пряко отражение върху държавните ни разходи - 
милиони левове на година, които плащаме на международните банки в по-високи лихви, могат да се вложат в 
здравеопазване и образование“, посочва в публикацията си Атанас Пеканов. 
 
√ Цанко Бачийски, АЯР: Има достатъчно гориво и за двата блока на "Козлодуй" за години напред 
"Не бива да се заменя един монопол с друг монопол" 
Интервю на Юлияна Корнажева с Цанко Бачийски 
Служебното правителство подготвя търг за доставка на свежо ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй", различно от руското, с 
което тя работи в момента. Сегашният министър на енергетиката Росен Христов и бившият – Александър Николов, са в 
задочен спор за отмененото решение на правителството "Петков", касаещо американската компания "Уестингхаус". 
Има ли опасност АЕЦ "Козлодуй" да остане без свежо ядрено гориво от Русия? 
"Няма такава опасност. Има достатъчно гориво и за двата блока за години напред. Опасност от това блоковете да спрат 
поради липса на гориво поне в близките години няма", коментира пред БНР Цанко Бачийски, председател на Агенцията за 
ядрено регулиране. 
Централата може да използва всяко гориво, което е безопасно. Процесът за лицензиране на гориво започва с искане за 
използване на нов тип гориво, като се приложат документи за обосноваване на безопасността на горивото не само при 
нормална експлоатация, но и при аварийни ситуации, както и за съвместимостта със стария тип гориво, поясни той. 
"Всичко зависи от анализите, които доказват безопасността на горивото. В Чехия в момента върви подобен преход. Малка 
е вероятността да бъде отхвърлено горивото, но това изисква време." 
"Съвсем нормално е да получим документи, разработени от производителя, одобрени от АЕЦ "Козлодуй", заяви Цанко 
Бачийски относно казуса с "Уестингхаус". По думите му "няма драма в това, че анализите се изготвят от "Уестингхаус", 
защото "няма и кой друг да го направи" и такъв анализ изисква много добро познаване на характеристиките на горивото. 
"Има още една фирма и това не е тайна. Чехия работят и по двете линии. Всъщност това е диверсификацията. Не бива да 
се заменя един монопол с друг монопол. На пазара и в бъдеще ще излизат нови горива. Не е казано, че трябва да се работи 
само с един тип", коментира председателят на АЯР в предаването "Преди всички". 
Отработеното гориво има самостоятелен път – така Бачийски отговори на въпроса трябва ли доставчикът на ядреното 
гориво да се ангажира и с отработеното ядрено гориво. 
"Не е необходимо да е обвързано." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  

https://bnr.bg/post/101725689
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√ Петър Ганев: Да се стремим към по-консервативен бюджет, да не се раздават пари на калпак 
Интервю на Диана Дончева с Петър Ганев 
Днес на извънредно заседание в парламента ще бъде изслушан служебния министър на финансите за бюджета. Според 
финансисти, за да не се получи забавяне, както стана с миналогодишния, настоящият бюджет трябва да влезе в парламента 
до края на тази седмица. 
Вече сме в период, в който дефицитът е доста голям, но се предвижда той да се удвои като абсолютен размер – над 10 
млрд. лева. Това обясни пред БНР Петър Ганев, който е старши изследовател в Института за пазарна икономика. 
„Това изисква доста голям дълг, тъй като по него има да се правят и стари плащания. Той вече е и по-скъп, и лихвените 
плащания стават основна тема“. 
Можем да влезем в новата година без бюджет, но това не е препоръчително, заяви експертът. 
„Създава рискове за различните системи и слага всички на изчакване, включително местните власти, които не могат да си 
приемат бюджетите. Поставя под риск и баланса в бюджета, като изпраща сигнал към външните партньори, че в България 
има нестабилност за втора година и не може да се гласува дори основния закон. По-добре е да излъчваме други сигнали. 
Този път има и време. Ако има редовно правителство, то може да направи и корекции“ 
Дебатът за този бюджет ще бъде много труден, отчете Петър Ганев. 
„Трябва да се върнем в едни по-консервативни рамки. Не е добре да приемем бюджет с дефицит от над 10 милиарда лева. 
Нормалните граници, към които трябва да се стремим са около 3%. Няма как да раздуваме дефицита и да спазим всички 
правила. Ще забравим за членството в еврозоната и ще влезем в дълъг период, през който се опитваме да спасим 
бюджетното салдо“. 
Добро бюджетно салдо може да се постигне с приоритизиране на разходи и неагресивното им покачване, обясни той. 
„Със сигурност ще има увеличение на социални разходи, но въпросът е кои да бъдат те. Не трябва да се раздава на калпак“. 
Цялото интервю на Диана Дончева с Петър Ганев може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Съветът на ЕС одобри единно митническо гише 
Съветът на ЕС одобри създаването на единно митническо гише. След като то стане факт, бизнесът повече няма да е 
принуден да подава документи пред няколко власти чрез различни портали. 
Единното гише ще позволи на митниците и другите власти автоматично да проверяват дали въпросните стоки отговарят 
на изискванията на ЕС и дали са били завършени необходимите формалности. Очаква се новите правила да осигурят 
повече ритмичност на трансграничната търговия и да спомогнат за намаляването на административната тежест за 
търговците, особено като пестят време и правят издаването на разрешителни по-просто и по-автоматично.  
Комисията направи предложението преди две години. Съветът на ЕС постигна преговорен мандат година по-късно, а 
преговорите между законодателните органи приключиха с временно споразумение през май. Приемането днес на 
окончателните текстове означава, че регламентът може да бъде подписан в Европейския парламент на пленарната сесия 
през ноември, след което публикуван в официалния вестник на ЕС. 
 
√ Рецесията в еврозоната изглежда неизбежна след пореден спад на бизнес активността през октомври 
Икономическата активност в еврозоната се сви през октомври за четвърти пореден месец, достигайки двегодишно дъно 
на фона на растящата инфлация и общата икономическа несигурност. 
Това показват предварителни данни от ежемесечното проучване на S&P Global, които сигнализират, че рецесията изглежда 
неизбежна. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, падна през октомври 
до 47,1 пункта от 48,1 пункта през септември, като това е най-ниското ниво от ноември 2020 г. 
Индексът сигнализира за четвърто поредно намаляване на бизнес активността в еврозоната след 16-месечен период на 
растеж и след като през юли индексът падна по важното ниво от 50 пункта (водораздел между бизнес експанзията и 
свиването на бизнес активността) за пръв път от февруари 2021 г. насам. 
Изключвайки месеците на Covid локдауни, октомврийската бизнес активност е на най-ниското ниво от април 2013 г. 
"Икономиката на еврозоната изглежда ще се свие през четвъртото тримесечие на 2023 г. предвид рязката загуба на 
производство и влошаващата се картина на търсенето, наблюдавана през октомври, добавяйки към спекулациите, че 
рецесията изглежда все по-неизбежна“, посочи главният бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence Крис Уилямсън. 
"Търсенето спада рязко и компаниите все повече се притесняват от големите складови запаси и по-слабите от очакваното 
продажби, особено с наближаването на зимата. Следователно рисковете са насочени към ускоряване на спада към края 
на годината", добави той. 
"Въпреки че покачващите се разходи за живот остават основната причина за икономическото забавяне, енергийната криза 
в региона остава сериозен проблем и пречка за бизнес дейността, особено в енергоемките сектори“, посочи Уилямсън, 
добавяйки, че отслабващото евро и растящите разходи "компенсират всяко едно понижаване на цените на суровините, 
свързано с подобряване на условията за доставка". 
 

 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101725672/petar-ganev
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Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
Свиването на общата икономическа активност се дължи на по-нататъшен задълбочаващ се спад както на промишлената, 
така и на активността в сферата на услугите. 
Промишленият PMI индекс отбеляза спад през октомври за пети пореден месец (под важното ниво от 50 пункта) до 29-
месечно дъно от 46,6 пункта спрямо 48,4 пункта през септември най-вече заради високите енергийни цени и от все още 
невъзстановените вериги за доставки от коронавирусната пандемия, тъй като те пострадаха допълнително от руската 
инвазия в Украйна. Новите промишлени поръчки пък отбелязаха спад до най-ниското ниво от април 2009 г. 
PMI индексът в сферата на услугите пък се понижи до 48,2 пункта от 48,8 пункта месец по-рано, отбелязвайки спад под 
важното ниво от 50 пункта за трети пореден месец до най-ниско ниво от февруари 2021 г. на фона на продължаващата 
криза на разходите за живот и икономическата несигурност. Изключвайки месеците на строги Covid локдауни, бизнес 
активността в сферата на услугите се влоши през септември до най-ниско ниво от май 2013 г. 
Германската бизнес активност продължава да се свива рязко през октомври, докато френската се понижи до нивото на 
стагнация. 
Общият PMI индекс на Германия падна през октомври до 44,1 пункта от 45,7 пункта през септември, достигайки най-ниско 
ниво от май 2020 г., когато бяха наложени строги локдауни заради първата вълна на коронавирусната пандемия.  
Немският промишлен PMI индекс се понижи до 28-месечно дъно от 45,7 пункта спрямо 47,8 през септември, докато PMI 
индексът в сферата на услугите падна до 44,9 пункта през октомври от 45,0 пункта месец по-рано, достигайки най-ниски 
ниво от май 2020 г. 
В същото време общият PMI индекс на Франция се понижи през октомври до нивото на стагнация от 50,0 пункта спрямо 
51,2 пункта през септември, като промишленият PMI индекс удари 29-месечно дъно от 47,4 пункта спрямо 47,7 месец по-
рано, а индексът PMI в сферата на услугите се понижи до 51,3 пункта от 52,9 пункта месец по-рано, задържайки над 
важното ниво от 50 пункта - вододел между бизнес експанзията и икономическото свиване. 
 
√ Германските компании са изправени пред по-големи трудности при получаване на кредити 
За компаниите в Германия става все по-трудно да получат нови заеми, тъй като високата инфлация и опасенията относно 
енергийните доставки разтърсват водещата европейска икономика. Понастоящем 24,3 процента от компаниите, които 
водят преговори за получаване на кредит, отчитат сдържаност от страна на банките, като това е най-високият процент от 
2017 г. 
Това е констатация от проучване на немския икономически института Ifo. 
"Трудният икономически климат в момента кара банките да бъдат по-предпазливи“, посочи Клаус Волрабе, ръководител 
на проучванията в Ifo института, предупреждавайки, че "без нови заеми някои компании може да се борят за 
икономическото си оцеляване". 
Сред доставчиците на услуги цели 28,8% от компаниите, търсещи кредит, посочват, че банките не са склонни да отпускат 
заеми. В търговията този процент е малко под 15 на сто. 
Въпреки това най-засегнати са микропредприятията и самостоятелно заетите лица. Около една от всеки две подобни 
компании съобщава, че е трудно да получи заеми. 
"За микропредприятията други форми на финансиране като емитиране на облигации са по-трудни или невъзможни за 
използване. Те често зависят от банкови заеми", заяви Волрабе. 
Германия се е насочила към рецесия с оглед на енергийната криза заради руската инвазия в Украйна, нарастващите цени 
и затрудненията в доставките, като правителството прогнозира по-рано този месец свиване на БВП от 0,4% през 
следващата година. 
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√ На фона на търкания в парламентарното мнозинство: Камарата на депутатите в Италия гласува кабинета "Мелони" 
Камарата на депутатите от италианския парламент ще трябва да даде своя вот на доверие към дясноцентристкото 
правителство на Джорджа Мелони. Вотът в Сената е по програма в сряда - 26 октомври. 
Джорджа Мелони ще представи програмата на правителството пред Камарата на депутатите. Следват дискусии и 
изказване на отношението което ще имат отделните парламентарни групи. В новата Камара на депутатите местата са 400. 
От тях дясноцентристкото мнозинство има 228 и е безпроблемно получаването вот на доверие. Въпросът е че от "Форца 
Италия" на експремиера Силвио Берлускони не са доволни от отношението на Джорджа Мелони. Това стана ясно от думите 
на заместник-председателя на Камарата на депутатите Джорджо Мулè от партията на Берлускони. Според Мулè при 
съставянето на кабинета някои от кандидатите на "Форца Италия" са били пренебрегнати. 
Следващият ход е определяне на заместник министрите и на други стратегически фигури, за което партията претендира 
повече места от "Лига". Куриозен и критичен е анализът на десния ежедневник "Ил Фолио": От "Форца Италия" искат да 
надзирават правителствената програма. Така подготвят война на Мелони". С други думи търканията в мнозинството 
продължават. 
 
√ Риши Сунак поема премиерския пост на Острова 
Най-младият министър-председател за последните 200 г. и първи от азиатски произход 
Във Великобритания днес официално ще встъпи в длъжност новоизбраният премиер на страната Риши Сунак. 
Денят ще започне сутринта със заседание на кабинета, което за последен път ще бъде под председателството на Лиз Тръс, 
която миналия четвъртък подаде оставка. 
След това Тръс ще направи прощалното си изявление пред Даунинг стрийт 10 преди да отиде в Бъкингамския дворец за 
последна среща с крал Чарлз III, където официално ще предостави оставката си. Това ще бъде последвано почти незабавно 
от аудиенция на новия лидер на торите Риши Сунак при монарха, който ще му възложи съставянето на ново правителство. 
Едва тогава Сунак ще отиде на Даунинг стрийт 10, за да направи първото си изявление като 57-и премиер в историята на 
страната. Между другото Сунак е най-младият британски министър-председател за последните повече от 200 години. Той 
е на 42 години. На същата възраст през 1812 година премиер на Великобритания е станал Робърт Банкс Джекинсън. 
Рекордът принадлежи на Уилям Пит Младши, който през 1783 година е бил избран за премиер едва 24-годишен. 
Сунак ще бъде и първият премиер на Великобритания от азиатски произход. 
 
√ Кой е новият лидер на британските тори Риши Сунак? 
Риши Сунак, новият лидер на британските тори, си осигури внезапно политическо завръщане, което бележи драматичен 
възход във властта за син на имигранти от бившите британски колонии, коментира АФП последните събития на Острова. 
Политическата имплозия на Лиз Тръс след 44 дни на премиерския пост позволи на бившия финансов министър да стане 
първи министър-председател от азиатски произход. 
"Син на Индия изгря над империята", обяви тържествено индийският тв канал НДТВ. 
На 42-годишна възраст Сунак ще бъде и най-младият премиер в новата британска история, след като бъде потвърден на 
поста от крал Чарлз III. 
Бившият инвеститор на хедж фондове, който е и спазващ религиозните традиции индуист, не успя да убеди през лятото 
редовите тори, че е по-добрият вариант от Тръс. 
Но правилно прогнозирайки, че нейният икономически план ще предизвика суматоха, той успя да излезе на ринга за втори 
път. 
След като си осигури публичната подкрепа на над половината консервативни депутати, единственият му съперник Пени 
Мордант се принуди да се откаже, след като това направи и Борис Джонсън. 
Доста богат от предишната си кариера, Сунак е изправен пред плашещи предизвикателства на власт – от икономическа 
криза до обединяване на раздробената си партия. 
Някои в нея остава силно критични към Сунак и го смятат за нелоялен заради участието му в свалянето на Борис Джонсън 
през юли. 
Също така мнозина смятат, че няма никакъв досег с британците, които от години се борят с висока инфлация, което ясно 
пролича от скъпите му мокасини по време на визита на строеж през лятото. 
Видеокадри се появиха и на 21-годишния Сунак, който е учил в Колежа Уинчестър, частно училище за привилегировани, и 
в Оксфордския университет, разказващ за приятелите си: 
"Имам приятели аристократи, приятели от висшето общество, имам приятели от работническата класа…Е, не и от 
работническата класа". 
Ориентиран към детайлите политик с икономически опит, Сунак се опита да се представи като стабилен избор в момент 
на криза. 
Отдавнашен привърженик на Брекзит, той стана министър на финансите през февруари 2020 г. 
В Индия Сунак е по-известен посредством съпругата си Акшата Мурти. Тя е дъщеря на индийския бизнесмен и милиардер 
Нараяна Мърти (изговаря различно името си от това на дъщеря си - б.р.), съосновател на информационната технологична 
група Infosys. 
Двамата са се запознали, докато учат в Калифорния, имат две дъщери. 
До миналата година, той пазеше американска Зелена карта, за което негови критици казваха, че демонстрира липса на 
дългосрочна лоялност към Великобритания. 
Родителите на Риши Сунак са от Пенджаб, Северна Индия и емигрират на Острова от Източна Африка през 60-те години на 
миналия век. Баща му работи като лекар в Саутхемптън. 
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Първата му правителствена работа е благодарение на бившата премиерка Тереза Мей – през 2018 г. тя го назначава за 
зам.-министър за местното управление, парковете и семействата с проблеми. 
Преди да започне да учи в Оксфорд и Станфорд, Калифорния, Сунак работи като сервитьор в индийски ресторант. Като 
депутат полага клетва на индийския епос "Бхагавад гита". 
Настоява, че опитът на семейството му и на супербогатата му съпруга е "много консервативна" история на усилена работа 
и амбиция.  
 
√ САЩ ще изпратят на Украйна ракети HAWK за защита от дронове 
Съединените щати обмислят да изпратят на Украйна по-старо оборудване за противовъздушна отбрана HAWK за защита 
от руските атаки с дронове и крилати ракети. От руското нахлуване на 24 февруари в Украйна САЩ са изпратили на Киев 
военна помощ на стойност над 17 милиарда и половина долара. 
В Берлин днес се провежда конференция за възстановяването на Украйна, която по предварителни данни се нуждае от 
най-малко 350 милиарда евро. 
Президентът на САЩ Джо Байдън обеща на президента на Украйна Володимир Зеленски, че Вашингтон ще предостави на 
Украйна усъвършенствани въздушни системи след опустошителния ракетен обстрел от Русия по-рано този месец. 
Белият дом засега не дава подробности за новата военна помощ за Украйна. Неясно остава и колко системи HAWK ще 
бъдат предоставени на Киев. Ракетите прехващачи надграждат ракетните системи Stinger, които са с по-малък обсег, и са 
предшественик на системата за противоракетна отбрана Patriot. 
По-рано генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че Испания възнамерява да изпрати четири установки 
HAWK. 
Междувременно министърът на отбраната Олексий Резников разговаря с американския си колега Лойд Остин обсъдиха 
предупреждението на Русия, че Украйна подготвя използването на т.нар. "мръсна бомба" - взривно устройство, заредено 
с радиоактивен материал. Въпреки че съюзниците от НАТО отхвърлиха твърденията на Русия, Москва отново повтори 
твърдението си и поиска въпросът да бъде разискван днес на закрито заседание на  Съвета за сигурност на ООН. Йенс 
Столтенберг предупреди Москва да не използва тези фалшиви твърдения като претекст за ескалация. Международната 
агенция за атомна енергия съобщи, че се подготвя да изпрати инспектори на две места в Украйна по искане на Киев.  
 
√ Шефът на МАЕ: Светът се намира в разгара на "първата истинска глобална енергийна криза" 
Светът никога не е бил свидетел на енергийна криза с такава дълбочина и сложност, заяви във вторник ръководителят на 
Международната агенция по енергетика Фатих Бирол, подчертавайки, че "сме в разгара на първата "наистина глобална" 
енергийна криза", съобщава Ройтерс. 
По време на провеждащата се Сингапурска международна енергийна седмица Бирол посочи, че затягането на пазарите за 
втечнен природен газ (LNG) в световен мащаб и големите производители на петрол, които намаляват доставките, 
поставиха света в средата на "първата истинска глобална енергийна криза“. 
Нарастващият внос на втечнен природен газ в Европа на фона на кризата в Украйна и потенциалното възстановяване на 
китайския апетит за синьото гориво ще затегнат газовия пазар, тъй като само 20 милиарда кубически метра нов капацитет 
за втечнен природен газ ще излязат на пазара през следващата година, посочи изпълнителният директор на МАЕ. 
В същото време неотдавнашното решение на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните 
съюзници, известни като "ОПЕК +", да намалят съвместния добив с 2 милиона барела на ден е "рисковано" решение, тъй 
като МАЕ вижда глобално нарастване на търсенето на петрол от близо 2 милиона барела на ден през тази година. 
"Това е особено рисковано, тъй като няколко икономики по света са на ръба на рецесия, ако говорим за глобална рецесия. 
Намирам това решение за наистина жалко“, каза той. 
Бирол обаче смята, че настоящата енергийна криза може да бъде повратна точка в историята на енергетиката за 
ускоряване на чистите енергийни източници и за формиране на устойчива и сигурна енергийна система. 
"Енергийната сигурност е двигател номер едно на енергийния преход", каза той, добавяйки, че страните виждат 
енергийните технологии и възобновяемите източници като решение на проблема. 
По време на Сингапурската международна енергийна седмица той също така каза, че светът все още се нуждае от руски 
петрол, дори ако бъде въведен ценови таван. 
Бирол отбеляза, че 80 до 90% от петролния поток в световен план ще бъде "окуражаващо ниво" за задоволяване на 
търсенето. 
Говорейки за тавана на цената, той спомена, че много подробности все още остават да бъдат "уточнени". Подобен ценови 
таван е предназначен да ограничи приходите на Русия от петрол в отговор на нейната инвазия в Украйна, напомня Ройтерс. 
Междувременно той сподели, че "все още има огромно количество петролни запаси от стратегическия петролен резерв". 
Въпреки това шефът на МАЕ отбеляза, че по-нататъшното освобождаване на гореспоменатите петролни запаси "не е на 
дневен ред". 
Бирол също така каза, че МАЕ очаква добавената енергия от възобновяеми източници да се увеличи в световен мащаб с 
близо 400 гигавата през 2022 г., което е с 20% повече от година по-рано. 
 
Класа 
 
√ Малкото споразумение с голям потенциал за Близкия изток и Европа 
Един дългогодишен спор е на път да бъде разрешен през тази седмица. 
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Съвсем наскоро членове на преговарящите екипи на САЩ, Ливан и Израел обявиха, че е постигнато споразумение за 
определяне на морската граница между двете близкоизточни държави, които формално все още са в състояние на война 
помежду си. 
Като основен медиатор в преговорите американският президент Джо Байдън пръв приветства споразумението и 
посочи към потенциалните по-широки последици за Близкия изток и глобалната енергийна политика. 
"Енергетиката - особено в Източното Средиземноморие - трябва да служи като инструмент за сътрудничество, стабилност, 
сигурност и просперитет, а не за конфликт", заяви той миналата седмица и поздрави временния премиер на Израел Яир 
Лапид и ливанския президент Мишел Аун. 
"Това споразумение защитава сигурността и икономическите интереси на Израел, които са от решаващо значение за 
насърчаване на неговата регионална интеграция. За Ливан то предоставя пространството за започване на собствени 
проучвания и експлоатация на енергийни ресурси", добави Вашингтон в официалната си позиция. 
Сделката вече бе приета в Ливан, като остава същото да се случи и в Израел, преди да бъде окончателно подпечатана на 
официална церемония. Според специалния пратеник на САЩ Еймъс Хохстийн тази формалност ще се случи в четвъртък 
след заседание на кабинета на Лапид.   
Само по себе си споразумението има доста ограничен обхват и се отнася към територия от около едва 850 квадратни 
километра по общата морска граница. Ключовото в случая е, че въпросният регион е богат на офшорни залежи природен 
газ. 
Спорът за границата и съответно докъде да се простират изключителните икономически зони на двете държави датира 
още от появата на държавата Израел през 1948 г. Той обаче е оставен на заден план, докато през 2010 г. не е открито 
находището Кариш, което се намира от израелската страна, но е оспорвано от Ливан, където предполагат, че продължава 
и на тяхна територия. 
Така е открит съседния басейн Кана. Неговият потенциал все пак остава неясен, тъй като липсата на дефинирана 
граница между двете държави не дава възможност да бъде изследван неговия потенциал. 
В крайна сметка според споразумението Кариш остава собственост на Израел, а първите добиви от там ще започнат да се 
експлоатират веднага след официалното приключване на спора. От своя страна другото находище попада изцяло под 
контрола на Ливан с уговорката, че "Израел ще бъде обезпечен" от компаниите, управляващи Кана "за правата върху 
всякакви потенциални залежи". 
Въпреки че ще отнеме години, преди проучването в спорната територия да даде резултати, очакванията са, че тя е път за 
излизане на Ливан от тежката икономическа криза от последните няколко години заради потенциалните приходи и 
привличането на чужди инвестиции.  
  

 
Още през 2018 г. започна първата вълна от масови протести срещу широкоразпространената корупция и липсата на 
отчетност. Гигантската експлозия на химикали на пристанището в Бейрут през лятото на 2020 г., при която загинаха над 200 
души, до голяма степен бе приписана като резултат от некомпетентността и корупцията в правителството. 
Самият взрив пък, в комбинация с разгара на COVID-19 пандемията, допълнително влоши икономическата ситуация в 
страна със свръхвисока инфлация, обезценяване на местната валута, дефицит на чужда такава и постоянен, почти хроничен 
недостиг на стоки от първа необходимост и горива. 
На този фон през пролетта на 2022 г. се проведоха парламентарни избори, които дадоха преимущество на партии, 
близки до монархиите в Персийския залив, САЩ и Европа за сметка на проиранската коалиция, водена от Хизбула. 
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Неслучайно именно лидерът на радикалната групировка Хасан Насрала вече заяви, че започването на експлоатация 
на Кариш представлява "червена линия", а отговорът на Лапид бе, че ако Хизбула реши да ескалира, "цената ще я плаща 
Ливан". 
Именно с иранското протеже са свързани критиките от страна на консервативната опозиция в Израел, която използва 
случая в своята предизборна кампания за предстоящия парламентарен вот след около седмица. Бившият министър-
председател Бенямин Нетаняху обвини Лапид, че е прескочил парламента в целия процес на одобряване на 
споразумението и заяви, че то развързва ръцете на радикалите от Хизбула. 
Въпреки тези думи сделката изглежда носи ползи най-вече на Израел, тъй като страната поема контрол над вече 
изследвано находище, за което се знае, че има капацитет от около 64 милиарда кубически метра газ. 
В същото време за Кана не се знае дали разполага с достатъчни количества синьо гориво, които да направят добива 
икономически изгоден, а при положение, че има тяхното разпределение тепърва ще бъдат уточнявано и съвсем не е ясно 
до колко ще бъде в полза на Ливан. Единственият гарант ще бъде отново посредничеството на Вашингтон. 
Друго основателно притеснение е корупцията в страната и възможността част от приходите да се озоват именно в касите 
на Хизбула, вместо да се използват за укрепване на икономиката и реформи. 
Въпреки всичко в голяма степен самата сделка може да се окаже важна за целия регион. 
"Отключването" на Кариш е добра новина за Европа. То разкрива нова опция в непосредствена близост до ЕС, която да се 
използва в контекста на необходимостта за диверсификация от руски природни ресурси. 
Освен това неспособността на "оста на съпротивата" в лицето на Хизбула, Иран и Сирия да блокират сделката показва 
ерозията на тяхното вътрешнополитическо влияние в Ливан. Очевидно "Партията на Аллах" губи част от силните си 
позиции, които имаше до последните парламентарни избори. 
Нещо повече - с по-малко влияние на радикалите се увеличават шансовете за известно сътрудничество между Израел и 
Ливан. Да, двете държави ще продължават да контактуват помежду си единствено и само чрез посредници, но находището 
Кана е първият случай, при който двете държави ще работят заедно по какъвто и да е сериозен въпрос. 
А това създава основа, върху която да се стъпи, при преговори за други спорни въпроси между двете държави, които 
технически са в състояние на война от десетилетия. 
Провалът на Хизбула и нейните покровители в Техеран и Дамаск да блокират споразумението за морска граница дава 
повод за оптимизъм, че Ливан в дългосрочен план може да се присъедини към по-широкия арабски подход за 
нормализиране на отношенията с Израел. 
 
√ Китайската икономика расте по-бързо от очакваното, но не успява да постигне целите 
Икономиката на Китай се разшири по-бързо от очакванията на икономистите през септемврийското тримесечие, но лошото 
представяне на пазара на недвижими имоти в страната и слабите данни за търговията на дребно и вноса подчертаха 
продължаващите предизвикателства пред растежа на страната. Китай, втората по големина икономика в света, отчете 3,9% 
увеличение на брутния вътрешен продукт през периода юли-септември спрямо година по-рано, съобщи националното 
статистическо бюро. 
Данните за БВП, отложени със седмица, за да се избегне сблъсък с ключовия Конгрес на Комунистическата партия, 
надминаха прогнозите за около 3,2-3,3% растеж. Резултатът обаче изостана от официалната цел за 2022 г. от 5,5%, тъй като 
икономиката продължава да се бори със смущенията от блокирането, предизвикано от политиката за нулев Covid. 
Международният валутен фонд прогнозира, че икономиката на Китай ще се разшири само с 3,2% през 2022 г., което би 
било най-бавният темп от 80-те години на миналия век, като се изключи темпът от 2,4%, засегнат от Covid през 2020 г., каза 
АП. Както и при предишни спадове, Пекин разчита на инвестиции в инфраструктура и промишлено производство, за да 
съживи икономиката. Двигател на растежа през септември е увеличението от 5,7% на годишна база на така наречените 
инвестиции в дълготрайни активи, каза НБС. Тази експанзия се повиши с 1,5 процентни пункта спрямо тримесечието през 
юни, въпреки че само месечното увеличение през септември беше малко над 0,5%. Индустриалното производство през 
септември е нараснало с 6,3%, надминавайки както очакванията за увеличение от 4,5%, така и повишението от 4,2% през 
август, съобщи АП. 
Износът през септември нарасна с 5,7% спрямо година по-рано – най-бавният темп на растеж от април – и спад от 7,1% 
през август. Вносът остана почти непроменен с 0,3%, под ръста от 1%, прогнозиран от икономистите, съобщи Ройтерс. 
Въпреки че продажбите на дребно са нараснали с 2,5% за месеца, темпът е по-малко от половината от темпа от 5,4% през 
август, пропускайки прогнозата от 3,3% и подчертавайки все още крехкото вътрешно търсене в Китай, съобщава агенцията. 
Тази нестабилност се разпростира и върху сектора на имотите, където повечето показатели остават по-ниски. Индустрията 
играе огромна роля в Китай, където стойността на имотите е приблизително двойно по-голяма от тази в САЩ и тройно от 
тази в Европа, въпреки че икономиката е само около три четвърти по-голяма, каза Петис. 
Секторът на недвижимите имоти в Китай се сви за пето поредно тримесечие през последните три месеца, показват данни 
на бюрото, цитирани от Bloomberg, което продължава най-дългия му спад в историята. Цените на жилищата спаднаха за 
13-ти пореден месец през септември. 
По-важното е, че цените на новите жилища се понижиха за втори пореден месец през септември, съобщи Ройтерс. Този 
резултат може да показва, че купувачите остават предпазливи да харчат пари за апартаменти, които може никога да не 
бъдат завършени, въпреки вълната от правителствени политики за насърчаване на търсенето. Строителите все още не са 
доставили около 40% от домовете, които са продали предварително между 2013 г. и 2020 г., в сравнително добри времена. 
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√ Кой е Ли Цян, вероятният следващ премиер на Китай? 
Преди началото на 20-ия партиен конгрес миналата седмица малко хора извън Китай бяха чували за Ли Цян, а той е на път 
да стане вторият най-влиятелен лидер на Китай. Едва в неделя, когато шефът на комунистическата партия на Шанхай 
последва Си Дзинпин на сцената в Голямата зала на народа, стана ясно, че 63-годишният мъж е избран за втори по ранг 
член на Постоянния комитет на Политбюро. Той също така е готов да стане следващият премиер на Китай на годишната 
законодателна сесия през март, когато Ли Къцян се оттегли след два мандата. 
В исторически план Шанхай е бил благодатна среда за висши национални лидери, но за разлика от повечето си 
предшественици, които бяха повишени в премиерски пост, Ли няма опит като вицепремиер. Освен това му липсва широк 
спектър от опит в регионалната администрация, като например ръководене на бедна провинция – предпоставка за 
кадрите, желаещи да заемат висши постове в партията. 
Репутацията на Ли също пострада за начина му на справяне с двумесечното блокиране за Covid в Шанхай, което предизвика 
обществен гняв, рядко срещани протести и удари по икономиката на града, натоварена с производство и износ. 
Преди неделя наблюдателите в Китай очакваха друг кандидат, Уанг Янг, бивш вицепремиер, да се изкачи до премиерския 
пост. Но има един проблем, той е от съперничещата фракция на Китайската младежка лига, която според анализаторите 
Си вижда като заплаха за управлението си. 
Назначаването на Ли според анализатори показва, че Си поставя лоялността и надеждността над всичко друго, и в крайна 
сметка именно този фактор е накарал Си да го избере лично като номер две. 
Връзките на двамата датират от почти две десетилетия. Когато Си бе най-добрият партиен шеф на провинция Джъдзян, Ли 
беше негов началник на кабинета и негов де факто най-добър личен помощник от 2004 до 2007 г. След като Си стана лидер 
на Китай, той повиши Ли първо до губернатор на Джъдзян, а след това до партиен секретар на провинция Дзянсу, 
осигурявайки му регионален управленски опит и пълномощия, необходими му за по-големи роли. 
Ли, заедно с Цай Чи и Ли Си, които също се изкачиха до могъщия Постоянен комитет в неделя, са част от така наречената 
„Нова армия на Джиянг", работила под ръководството на Си в провинция Джъдзян по време на неговия издигане до върха. 
Си назначи Ли за шеф на партията в Шанхай през 2017 г., като част от стратегически ход за поставяне на съюзниците му на 
ключови позиции и извеждане на властовата му база в горните редици на партията. Като премиер Ли ще бъде висшият 
служител, отговарящ за съживяването на болната китайска икономика, пострадала от строгата политика на „нулев Covid" 
в продължение на почти три години на фона на обтегнати отношения със Съединените щати. Някои се надяват, че Ли, бивш 
партиен шеф на родния си Уенжоу – частен бизнес център в Джъдзян – ще успее да изведе Китай от икономическите 
проблеми. 
Очаква се той да се съсредоточи върху иновациите и високотехнологичните индустрии, съгласно плана на Си за развитие 
на тези области, както е посочено в отчета за работата на неговия партиен конгрес. Ли, който ръководи много 
чуждестранни инвестиции в Шанхай по време на своя мандат, е описван като про-бизнес насочен и с прагматичен стил на 
работа. Като доверен довереник на Си, Ли вероятно ще получи по-голяма свобода да управлява икономиката от своя 
предшественик Ли Къцян, който се възприема от Си като заплаха. „Ролята на премиера по отношение на Си се промени в 
тази на изпълнител на неговите решения. Това, от което Си се нуждае, е силен изпълнител и Ли се доказа като лоялен 
изпълнител на политиката на Си за нулев Covid. Ли няма специални политически постижения, които да го подкрепят, така 
че той е много наясно, че дължи позицията си на Си и каквото Си му каже да направи, той ще го изпълни, той трябва да 
следва Си 100%", каза Чен Даоин, бивш професор в Шанхайския университет по политически науки и право. 
 
3e-news.net 
 
√ България и Германия подписаха споразумение за продажба на излишъка от CO2 емисии 
Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова подписа вчера Споразумение заедно с държавния секретар 
на Федералното министерство за икономика и дейности по климата на Федерална Република Германия Свен Гиголд за 
продажба на излишъка от Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations-AEAs) до 2022 г.,  в 
изпълнение на изискванията на Закона за ограничаване изменението на климата. Това съобщиха от екоминистерството 
вчера. 
Годишните разпределени количества емисии могат да се прехвърлят на други държави членки на ЕС, съгласно Решение 
№ 406/2009/ЕО. Решението обхваща емисиите на парникови газове от секторите извън Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии (ЕСТЕ) - транспорт, селско стопанство, отпадъци и енергийна ефективност. С него се въвеждат обвързващи 
национални цели за всяка държава членка на ЕС за периода 2013-2020 г. Изпълнението на целите се отчита с две години 
закъснение, поради изискването да се използва официална статистическа информация, която се публикува официално две 
години по-късно. За периода от 2013 до 2020 г. България е преизпълнила целта си и разполага с излишъци на АЕА, които 
има право да продава на други държави членки след сключване на двустранни споразумения. 
Средствата, които България ще получи от продажбата на АЕА ще бъдат използвани за дейности по енергийна ефективност 
на училища и детски градини чрез Националния доверителен eкофонд. По този начин ще се спомогне за намаляване на 
енергийното им потребление и ще се създадат по-добри условия за подрастващите в образователните институции. 
 
√ Инвестиции в размер на 1 млрд. 848 млн. 760 хил. лв. планира ЕСО за следващите 10 години 
Инвестиции в размер на 1 млрд. 848 млн. 760 хил. лв. (1 848 760 хил. лв.) на база на изразените намерения за нови 
мощности от 5 881 MW , от които 4862 MW са ВЕИ  планира Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за следващите 
десет години.  Това става ясно от  доклада на Комисията за енергийно и водно регулирана на Десетгодишния план за 
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развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2022 – 2031 г. Документът ще бъде разгледан на 
обществено обсъждане в сряда, 26 октомври от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Десетгодишният план на Електроенергийния системен оператор се базира на развитието на електропотреблението в 
страната и се базира на три сценария. 
Трите сценария 
Прогнозата за развитие на брутното електропотребление в страната е съобразена с прогнозите на Европейската комисия 
(ЕК) до 2050 година, на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, на Българска академия на науките и на Министерство 
на финансите (по отношение на брутния вътрешен продукт). В прогнозата е отчетен и опитът на ЕСО ЕАД от последните 
години, който показва, че електропотреблението варира в най-тесните граници между минималната прогноза от 2013 г. и 
минималната прогноза от 2010 г., а максималните прогнози от всички години са далеч от реализацията и проектния ѝ 
тренд, посочва в доклада си работната група на КЕВР. 
На база на гореизложеното при разработването на Плана ЕСО ЕАД е приело три основни сценария за развитие на 
електропотреблението: 
Сценарий „Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата“. 
Този сценарий за брутното електропотребление без помпи е с от 1700 до 2700 GWh над максималната прогноза на ЕСО 
ЕАД, тъй като тръгва от по-високо потребление за 2022 година, което предполага ръст от 6% спрямо приведеното 
потребление за 2021 година, на фона на тенденцията от последните години за лек спад и рязкото намаление през 
изминалата година, вследствие ограниченията от COVID-19. 
Въпреки това, съгласно насоките на ENSTO-G и ENTSO-E, именно този сценарий следва да се вземе в предвид като базов 
при разработването на националните планове за развитие на електропреносната мрежа, се посочва в доклада. 
Максимален сценарий. 
Посоченият сценарий за брутното електропотребление без помпи съвпада с тренда на референтния такъв за крайното 
електропотребление в страната на Европейската комисия за периода 2015-2025 г. Заложено е забавяне в прилагането на 
мерки за енергийна ефективност. Към 2031 година се очаква брутното потребление да достигне 40 560 GWh. 
Минимален сценарий 
При този сценарий е предвидено задържане на нивото на електропотреблението без помпи за целия период, поради по-
интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност. През 2031 година брутното електропотреблението достига 38 
140 GWh. 
Прогнозата за развитие на производствените мощности на България до 2031 г. се базира на изразените от дружества 
инвестиционни намерения. 
При липса на промяна в информацията, предоставена за предходния десетгодишен план отговори не са изисквани, 
респективно не са получавани. Независимо от инвестиционните намерения на дружествата, същите са приведени в 
съответствие със заложените инсталирани мощности в „Интегриран национален план в областта на енергетиката и 
климата“, пишат от работната група. 
ВЕИ 
В доклада са отразени и разликите между актуалните инвестиционни намерения на производствените дружества и плана. 
Посочени са и намеренията за изграждане на ВЕИ, към които са добавени и съществуващите към момента. 
За периода 2022-2031 г. съгласно инвестиционните намерения са планирани за изграждане общо 5881 МW нови 
мощности, 4862 MW от които са ВЕИ. 
Ако към 2031 година проектираните ВяЕЦ (вятърни) и ФЕЦ (фотоволтаични)  са нерегулируеми при обща инсталирана 
мощност над 6 500 MW, балансиращата способност (гъвкавостта) на ЕЕС(електроенергийната система) ще бъде намалена. 
За да се гарантира достатъчно и гъвкаво развитие на производствените мощности е необходимо да се предприемат 
допълнителни мерки. 
Някои от тези мерки, които са приоритет на ЕСО ЕАД и БНЕБ ЕАД, са пазарни и вече са реализирани, а други предстои да 
се реализират в близките години: 
- присъединяване към пазарното обединение в рамките на деня (реализирано); - присъединяване към пазарното 
обединение за ден-напред (реализирано); 
- присъединяване към платформата за компенсиране на нежеланите отклонения FSCAR (реализирано); - присъединяване 
към платформата за нетиране на нежеланите отклонения; - присъединяване към платформите за балансиране на ENTSO-
E, са някои от посочените приоритети. 
 Планиране развитието на електропреносната мрежа е свързано с изпълнението на следните основни изисквания и 
европейски политики: - сигурност при снабдяването с електрическа енергия на потребителите и 
електроразпределителните мрежи при нормални и ремонтни схеми; - повишаване на трансграничните капацитети за 
обмен на електроенергия със страните от югоизточна Европа, за изпълнение на чл. 16, пар. 8 на Регламент (ЕС) 2019/943, 
относно вътрешния пазар на електроенергия; - присъединяване на нови синхронни и паркови генериращи модули; - 
повишаване на ефективността при преноса на електроенергия; - присъединяване на нови мощности за съхранение на 
енергия; - възможност за експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа при висок дял на децентрализираното 
производство. 
Съгласно актуалния към 2021 г. десетгодишен план за развитие на мрежите на ENTSO-G и ENTSO-E, именно националите 
планове на държавите членки формират централните политически сценарии за развитие на електроенергийните системи. 
В плана на Република България са предвидени нови ядрени мощности в периода 2030-2040 г. 
В същото време, както отбелязват и от работната група, дори и при стартиране на такъв проект през 2022 година, то 
въвеждане в експлоатация не се очаква преди 2032 година, което е извън обхвата на настоящия план, но тъй като мащабът 
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на тези мощности е концентриран, а не децентрализиран като ВЕИ, то влиянието им е съществено върху развитието на 
електропреносната мрежа и изисква значителни и продължителни предпроектни проучвания и съгласувателни 
процедури. 
Резултатите от пазарните изчисления, извършени въз основа на прогнозата на всеки системен оператор за развитие на 
производството и потреблението на електрическа енергия, показват съществени разлики в сравнение с предишния 
регионален план. 
В докладът си работната група обръща внимание на факта, че  за първи път при разработката на плана се взима в предвид 
влиянието на ЕЕС на Турция върху потокоразпределението в региона. Прогнозите на турския оператор за 2030 и 2040 
година са за голям ръст на нови генериращи източници, с ниска цена на електроенергията и възможност за целогодишен 
експорт. В същото време, в българската ЕЕС не се предвиждат инвестиции за нови мащабни източници на електроенергия, 
достъпни 24 часа в денонощието, които да не отделят парникови газове. Това може да доведе до повишаване на 
транзитните потоци на електроенергия през нашата преносна мрежа в направление изток-запад и може да направи 
българо-турската и българо-сръбската граница тесни места, които биха ограничавали търговията на електрическа енергия. 
Транзитът на електрическа енергия през нашата страна би станал още по-голям, при редуциране на производството от 
генериращите мощности в комплекса „Марица изток“. 
Мрежа 400kV 
Мрежа 400kV е гръбнакът на електропреносната мрежа в България. Географското разположение на страната предполага в 
бъдеще голям търговски интерес за транзит на електрическа енергия през електропреносната мрежа на страната. ЕСО ЕАД 
работи по изграждането на следните нови електропроводи: - п/ст.. „Марица изток“ – п/ст. „Неа Санта“ (Гърция) – изграден 
на българска територия, като предстои изграждането на гръцката част; - п/ст.. „Пловдив“ – п/ст. „Марица изток“ в 
завършваща фаза на изграждане. През 2020 - 2021 г. са въведени в експлоатация нови електропроводи 400kV по 
направленията п/ст. „Марица изток“ – п/ст. „Бургас“, п/ст. „Марица изток“ – ОРУ ТЕЦ МИ3 и п/ст. „Бургас“ – п/ст. „Варна“. 
След 2034 г. се предвижда изграждане на втори междусистемен електропровод със Сърбия и трети междусистемен 
електропровод с Турция, които не са в обхвата на настоящия десетгодишен план. 
Мрежа 220 kV 
Приета е концепция, преносната мрежа 220 kV да не се развива повече и да се редуцира, за сметка на мрежи 400 kV и 110 
kV. В дългосрочен план се обмисля стр. 6 от 27 реконструкция на някои вътрешни електропроводи 220kV и прилежащите 
им подстанции към ниво 400 kV по направления, които са приоритетни за ЕЕС на страната. 
Мрежа 110 kV 
Мрежа 110 kV има преобладаващо локално значение и нейното развитие се обуславя от: - подобряване сигурността на 
захранване на потребителите; - подобряване обмена на електроенергия с разпределителните мрежи; - присъединяване 
на директни потребители при необходимата категория на осигуреност; - присъединяване на генериращи модули – 
директни и в разпределителните мрежи. 
Съгласно Правилата за управление на електроенергийната система е направена проверка на изпълнението на критерия 
„n-1”за всяка от обследваните схеми, при екстремален товар от 7 670 MW, която показва че преносната електрическа 
мрежа 400kV и 220 kV отговаря на критерия за сигурност. 
Десетгодишният план предвижда конкретни инвестиции, които следва да бъдат извършени за всяка година от периода 
2022-2031 г. В докладът си експертите от КЕВР, подготвили доклада обръщат внимание на плановете за следващите три 
години и възможностите за осъществяването им. При това се отчита и забавянето на някои от проектите, заради силната 
вълна на COVID и отражението й през предходните години. 
За първите три години от периода, ЕСО ЕАД планира да извърши инвестиционни разходи в размер на 580 667 хил. лв. или 
31% от общите разходи за инвестиции 
От предоставените Финансов отчет за годината, приключваща на 31.12.2020 г. и Индивидуален финансов отчет за годината, 
приключваща на 31.12.2021 г. се констатира, че за 2021 г. е отчетена нетна печалба е в размер на 79 460 хил. лв., а за 2020 
г. – 50 736 хил. лв. 
Увеличението на финансовия резултат за 2021 г. е с 56,61% спрямо предходната година. 
 За 2021 г. общо отчетените приходи, в това число финансови приходи са в размер на 946 840 хил. лв. и същите бележат 
увеличение с 329 808 хил. лв. (53,45%) спрямо реализираните за 2020 г. (617 032 хил. лв.). 
В структурата на общо отчетените приходи с най-висок относителен дял са приходите от продажби в размер на 796 003 
хил. лв. (84,07%) за 2021 г. и в размер на 566 432 хил. лв. (91,8%) за 2020 година. 
За 2021 г. общо отчетените разходи, в това число финансови разходи са в размер на 858 676 хил. лв. и същите бележат 
увеличение с 298 095 хил. лв. (53,18%) спрямо същите за 2020 г. (560 581 хил. лв.). стр. 27 от 27 
При анализ на коефициента на обща ликвидност към 31.12.2021 г. (1,48) се наблюдава намаление в стойността му спрямо 
31.12.2020 г. (1,73). Стойностите на този коефициент изразяват способност на ЕСО ЕАД да обслужва текущите си 
задължения. В динамика, коефициентът на финансова автономност показва намаление, като стойността му към 31.12.2020 
г. е 3,22, а към 31.12.2021 г. – 2,43. Отчетените стойности на този коефициент показват финансова независимост на 
дружеството от ползването на чужди средства, заключават от КЕВР. 
Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че дружеството е прогнозирало инвестиционни разходи за 
периода 2022 г. – 2031 г. в размер на 1 848 760 хил. лв., за 2021 г. е отчетена нетна печалба в размер на 79 460 хил. лв., а за 
2020 г. – 50 736 хил. лв., отчетените стойности на коефициента на обща ликвидност към 31.12.2020 г. и към 31.12.2021 г. са 
индикатор за възможност на дружеството да обслужва текущите си задължения, стойностите на коефициента на 
финансова автономност към 31.12.2020 г. и към 31.12.2021 г., характеризират финансова независимост от ползването на 
чужди средства, посочват от работната група на енергийния регулатор. 
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√ Спад с 33.2 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 298.73 лв. за MWh с ден за доставка 25 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 298.73  лв. за MWh с ден за доставка 25 октомври 2022 г. и обем от 56 404.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 33.2 % %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 332.42 лв. за MWh, при количество от 30 418.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (25 986.20 MWh) е на цена от 265.05 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 240.8 лв. за MWh и количество от 2019.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 175.95 лв. за MWh (2164.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 485.77 лв. за 
MWh при количество от 2231.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 219.7 лв. за MWh при обем от 2159.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 447.32 лв. (228.71 евро) за MWh за 24 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 25 октомври 2022 г. се понижава до 298.73 лв. за MWh ( спад с 33.2%) по данни на БНЕБ или 152.74 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 771.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 419.21 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     24,51%    1072.57 
Кондензационни ТЕЦ   51,62%    2259.38 
Топлофикационни ТЕЦ   5,12%    223.97 
Заводски ТЕЦ    1,52%    66.41 
ВЕЦ     0,23%    9.91 
Малки ВЕЦ    1,36%    59.7 
ВяЕЦ     0,38%    16.68 
ФЕЦ     15,02%    657.46 
Био ЕЦ      0,25%     10.85 
Товар на РБ         3573.69 
Интензитетът на СО2 е 477g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Спад в цените по енергийните борси на Европа. На Балканите нивата остават най-високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 152,74 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 155,34 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 152,74 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 25 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 169,97 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 135,52 евро/мвтч. Най-високата цена от 248,37 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,96 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 55 691,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 25 октомври ще бъде 155,34 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,08 гвтч. Максималната цена ще бъде 248,37 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 94,18 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 октомври е 147,93 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 164,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 240,57 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч тя ще бъде 88,34 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 191,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 25 октомври на Словашката енергийна борса е 149,07 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 8 ч и тя ще е 251,92 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 87,33 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 131,73 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 201,62 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 79,22 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 октомври е 123,97 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
137,89 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 557,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 191,51 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 69,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 105,40 евро/мвтч на 25 октомври. Пиковата цена ще бъде 
120,80 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 486 780,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 186,33 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 50,59 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 25 октомври ще се продава за 134,22 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
 

https://ibex.bg/
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√ Европейските електроенергийни борси най-сетне стигнаха под ниво от 200 евро за MWh, но тенденциите за по-високи 
цени не са се изпарили 
Завръщането на вятъра и то за по-дълъг период се отрази благоприятно на ценовите нива не европейските 
електроенергийни борси. Въпреки че слънчевата енергия остана ниска, именно вятъра, както и запазващото се по-топло 
време свалиха ценовите нива в сегмента „ден напред“. За пръв път от месеци стойността на някои пазари спадна под 200 
евро за MWh. И все пак все още е октомври и зимния сезон не е настъпил. Несигурността на пазара остава, тъй като няма 
познание за реформите, които Европейската комисия иска да предприеме.  Притесненията остават,  тъй като призивите за 
държавна намеса на пазара на газ и електроенергия водят до основателни и не много приятни въпроси и очаквания. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 42-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 41 427.54 GWh във 
вечерни часове на 23 октомври 2022 г. преди окончателния отчет (47 623.63 GWh след коригиране и допълване на данните 
за предходната 41-та седмица). 
Що се отнася до седмичното нетно производство на електроенергия в страните от ЕС  за 42-та седмица, то достига до обем 
от 37 149.55 GWh (42 668.19 GWh след корекцията в края на 41-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива  се пада дял от 14 510.04 GWh или 39.06 % преди корекция (18 609.73 
GWh или 43.61 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 42-та седмица - на кафявите въглища 
се падат 3706.51 GWh или 9.98 %, както и на каменните – 7.71 % (2864.80 GWh). Газът държи дял от 18.57 на сто или 6899.94 
GWh (21.53 % за 41-та седмица или 9184.57 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 42-та седмица на 8597.57 GWh или 23.14 % спрямо 9988.89 GWh или 23.41 
% след корекцията за 41-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 14 041.94 GWh или 37.80 % (според уточнените 
коригирани данни за 41-та седмица – 14 069.57 GWh или 32.97 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6525.80 GWh (17.57 %), а офшорните – 800.88 GWh или 2.16 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали е 1782.75 GWh или 4.80 %. Що се отнася до хидроенергията, то 
делът й е от порядъка на 4.46 %, а от помпени станции – 4.60 %. Редно е да се отбележи и делът на биомасата – 3.46 %. 
Цените 
Повишението на ценовите нива с ден за доставка 17 октомври бе очаквано, но не и изненадващо. 
С изключение на Иберийския пазар (Испания и Португалия, минус 23.4 % до 107.46 евро за MWh),  италианската  GME (спад 
с 0.5 % до 215.26 евро за MWh) и сръбската SEEPEX (минус 0.1% до 219.17), ценовите нива на европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ продължиха покачването си и с ден за доставка 18 октомври. 
Повишението варираше между 6.7 % (154.85 евро за MWh) и 7.5 % на гръцката HENEX (214.96 евро за MWh) до 11.6 % на 
българската IBEX и румънската OPCOM (214.58 евро за MWh) и 20.0 % на германската борса (183.18 евро за MWh). 
Тенденциите се обърнаха напълно с ден за доставка 19 октомври, включително и на борсите извън континента. 
Изключение бе отчетено единствено на гръцката HENEX, на която бе регистрирано покачвани и то със съществените 27 % 
и стойността достигна 274.85 евро за MWh. 
Спадът на останалите електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ варираше от 6.3 % на сръбската SEPEX (205.43 евро 
за MWh) и 8.0 % (168.45 евро за MWh) в Германия до 14.0 % в Австрия (168.08 евро за MWh), 16.8 (159.01 евро за MWh) 
във Франция и 18.3 %  в Италия (175.77 евро за MWh). Спадът с 18.2 на IBEX и OPCOM свали ценовите нива до 175.55 евро 
за MWh. 
Силното движение в посока надолу на борсите извън континента свали стойностите доста под 100 евро за MWh. Така 
понижението с 51.6 % във Великобритания доведе до цена от 75.69 евро за MWh, а в Ирландия и Северна Ирландия 
(понижение с 53.1% ) – до 64.07 евро за MWh. 
По-високи останаха нивата на Иберийския пазар като понижението с 25.7 % в Португалия очерта цеан от 79.87 евро за 
MWh, а в Испания при спад с 24.0% цената остана на ниво от 81.71 евро за MWh. 
Доста разнопосочни останаха цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ с ден за доставка 
20 октомври. Така на девет от борсите стойностите продължиха да се движат в посока надолу, докато на останалите бе 
отчетен ръст. 
Спадът се движеше между 3.0 % (125.59 евро за MWh) в Нидерландия,  10.3 % (142.56 евро за MWh) във Франция, 16.8 % 
(140.22 евро за MWh) в Германия и 17.9 % в Белгия (120.08 евро за MWh). 
Повишението на българската IBEX и румънската OPCOM, макар и ниско в процентно отношение от 2.6 % доведе до цена от 
180.06 евро за MWh. На италианската GME ръстът с 14.6 %  вдигна стойността до 201.37 евро за MWh. 
Доста под 100 евро останаха отново нивата на Иберийския пазар, където въпреки покачването с 8.5 % на 
електроенергийната борса в Португалия и 6.0% в Испания цената остана на ниво от 86.66 евро за MWh. 
Разнопосочно се движеха ценовите нива и с ден за доставка 21 октомври. Все пак понижението се запази само на четири 
от европейските електроенергийни борси, докато на останалите поскъпването се върна. Въпреки това стойностите 
останаха под 200 евро за MWh. 
Спадът с 2.0 % свали цената на италианската GME до 197.35 евро за MWh. Доста по-значителното понижени с 23.8% доведе 
до цена от 191.04 евро за MWh на гръцката HENEX. 
Увеличението, макар и само с 4.1 % върна стойността на IBEX и OPCOM до 187.45 и 187.47 евро за MWh съответно. Доста 
сходно  бе нивото на хърватската електроенергийна борса – 187.25 евро за MWh (плюс 3.1 %). По-ниска остана стойността 
на унгарската HIPX – 185.04 евро за MWh (плюс 2.4 %). 
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Под тези нива останаха постигнатите стойности във Франция ( плюс 10.9 % до 158.13 евро за MWh) и Германия (плюс 16.6 
% до 163.45 евро за MWh). 
С ден за доставка 22 октомври преобладаващ бе спадът. Ръст в сегмента „ден напред“ бе наблюдаван само на пет от 
европейските електроенергийни борси. Така скокът с 12.2 % върна цената на гръцката HENEX до 214.29 евро за MWh. На 
италианската GME, която доскоро държеше най-високи стойности бе отчетен спад с 28.0% и цената падна до 142.10 евро 
за MWh. 
Понижението с 20.8 % на българската IBEX и румънската OPCOM свали цената до 148.51 евро за MWh. 
Във Франция стойността (минус 17.9 %) спадна до129.81 евро за MWh, докато в съседна Германия цената остана по-висока 
(минус 14.4 %) – 139.87 евро за MWh. 
Изненада поднесоха двата почивни дни, като с ден за доставка 23 октомври в посочения сегмент покачване ба отчетено 
на четири от европейските електроенергийни борси, сред които българската IBEX (плюс 23.0 % - 182.66 евро за MWh), 
румънската OPCOM (плюс 22.8 % - 182.35 евро за MWh) и гръцката HENEX (плюс 23.1 % до 263.72 евро за MWh). 
На останалите борси понижението продължи, като спадът с 28.5 % свали нивото на унгарската HUPX до 106.41 евро за 
MWh. Дори обикновено високата цена на хърватската борса спадна с 19.7 % до 117.69 евро за MWh. 
Доста под тези нива останаха цените във Франция (минус 32.7 % до 87.387 евро за MWh) и Германия (95.75 евро за MWh) 
при това изпреварвайки Полша (минус 30.1 %  до 114.57 евро за MWh). 
Иберийският пазар отново се оказа с най-ниски стойности (спад с 31.2 % ) – 72.84 евро за MWh. 
С ден за доставка 24 октомври разнопосочното движение на европейските електроенергийни борси остава и при това 
задава съществени въпроси, заради твърде голямата разлика в очертаващите се ценови нива. Така при скок с 25.2 % и 25.4 
%  стойността на българската IBEX и румънската OPCOM се установява на ниво от 228.71 евро за MWh, а спадът с 11.2 % на 
гръцката HENEX води до ниво от 234.07 евро за MWh. 
Ръстът от 54.6 % на хърватската борса води до ниво от 181.98 евро за MWh, а скокът  на унгарската HUPX  със 77.6 % - до 
189.01 евро за MWh. 
Увеличението с 0.2 % във Франция вдига цената до 87.51 евро за MWh, а спадът с 15.8 % сваля стойността в съседна 
Германия до 80.62 евро за MWh. 
Най-ниска се очертава постигнатата цена в посочения сегмент в Белгия (спад с 24.2 %) – 69.06 евро за MWh, следвана от 
Нидерландия (понижение с 18.0 %) – 77.91 евро за MWh. 
Спадът с 31.9 % сваля значително стойността и на италианската електроенергийна борса – до 136.94 евро за MWh. 
На този фон традиционно ниските нива на Иберийския пазар при ръст с 50.7 % стигат до 109.78 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 23 октомври 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ отново не само е променена, 
но и поставя въпроси. Впечатляващата разлика остава. Стойностите вървят надолу, но явно има предизвикателства, 
касаещи не само и не толкова газа, набеден за високите нива през изминалите месеци, а други специфични проблеми. В 
случая отново не става въпрос само за газ, капацитет, ВЕИ, а и за други особености, включително времето, индустрията, 
държавната подкрепа, поведението на играчите на пазара. 
На БНЕБ, както и на румънската OPCOM към 23 октомври средната месечна стойност  спада до 223.16 и 223.15 евро за 
MWh( 237.55 евро за MWh преди седмица, 230.41 евро за MWh преди две седмици,  212.78 евро за MWh преди три 
седмици). Тоест ценовите нива отново са напълно съпоставими и отново с впечатляваща разлика от предходни периоди. 
За другите европейските електроенергийни борси стойността в посочения сегмент се движи от 257.42 евро за MWh в 
Гърция и 235.18 евро за MWh в Италия, както и 197.39 евро за MWh във Франция. 
Отново по-ниска остава цената за Испания  - 129.24  евро за MWh и съседна Португалия –  129.22 евро за MWh. 
В Германия, средната месечна стойност е на ниво от 163.02 евро за MWh, а в Австрия – 190.21 евро за MWh. В Унгария 
изчисленията сочат за ниво от 210.09 евро за MWh, а за Полша – 135.25 евро за MWh. 
Средната годишна цена се връща към по-нормален ход в стремежа към понижение. Темповете се връщат към малко по-
уравновесено ниво. Така средната годишна цена към 23 октомври на БНЕБ е 259.76 евро за MWh и все още е по-ниска, 
както от тази в Румъния (274.24 евро за MWh), Унгария (280.84 евро за MWh), така и от тази в Гърция (288.61 евро за MWh) 
и съседна Сърбия (285.78 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 317.03 евро 
за MWh в Италия и 181.26 евро за MWh в Испания и Португалия (181.77 евро за MWh) до 249.6 евро за MWh в Нидерландия 
и 242.81 евро за MWh в Германия, както и 288.68 евро за MWh във Франция и 166.42 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола през изминалата седмица останаха в диапазона от 93 – 92 долара за барел. Интригата САЩ – ОПЕК 
продължи, но при по-смекчен тон. Съобщението за пускането на 15 млн. барела от стратегическия резерв на САЩ не 
доведе до раздвижване на пазара. Нещо повече информацията на американската администрация, че запълването на 
стратегическия резерв ще започне, когато цените на петрола в САЩ са между 67  и 72 долара за барел изигра по-голяма 
роля на фона на спада на запасите. 
По-съществено влияние изиграха новините за облекчаване на ограниченията заради COVID от Китай и вече отчитащият се 
спад на доставките от суров петрол от страните от ОПЕК+. Освен това от организацията за пореден път отхвърлиха 
обвиненията за решението за намаляване на добива. Затова пък генералният секретар на ОПЕК Haitham al-Ghais заяви 
необходимостта на петролната индустрия от инвестиции в обем от 12,1 трлн. долара, така че да може да бъде задоволен 
очакваният ръст от 23 % на търсенето на енергия в света до 2045 г. 
Сега пазарите се вълнуват повече от решенията на Федералния резерв и от това докъде може да стигне долара. Защото 
сценариите при силен долар и в условията на забавяне на икономиката водят до други сценарии. 
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Що се отнася до газа по индекса TTF на борсата ICE, цените продължиха да вървят надолу. 
Стойността на TTF за месец напред се срина от пиковото ниво  от 339 евро за MWh, отчетено на 26 август до 113 евро за 
MWh на 18 октомври. Мекото октомврийско време и продължаващите  доставки на втечнен природен газ (LNG) се отразиха 
положително върху ценовите нива. 
Това съвсем не значи, че газовата криза е приключила. Нещо повече, притесненията за газовите доставки през 2023 г. 
остават. Въпреки високото ниво от запасите  остават и опасенията доколко могат да гарантират не само преминаването на 
зимата, но и старта за следващия отоплителен сезон. Все по-вероятен е сценарият, че Европа вероятно ще трябва да 
компенсира около 40 милиарда кубически метра допълнително от загубата на  руските потоци. Настоящите анализи на 
големите компании от сектора, сочат, че това е обем, който LNG не може да покри, тъй като в света няма толкова голям 
капацитет за втечняване, капацитетът за регазификация в Европа е ограничен, а освен това е твърде рано да се прогнозира 
как ще се движи търсеното от страна на Азия. Така единствената алтернатива остава въведеното изискване от ЕК за 
намалено търсене през тази година да бъде удължено при това за достатъчно дълъг период. 
Фактът, че цените на природния газ на TTF надхвърлиха стойността на LNG сякаш се позабрави. Не и от анализаторите. Те 
обръщат внимание на това, че досега европейските търговци на природен газ се ориентират по ценообразуването на TTF, 
но заради всички събития и драми около газовите доставки и цени индексът вече губи своята релевантност. Значението на 
TTF става все по-малко, а отклоненията по отношение на цените, разбира се, основно на LNG стават все по-големи. 
Европейската комисия се ангажира с нов ценови индекс, който да отразява LNG, но подготовката му изисква прецизност, 
време и познание за перспективите на доставките, както и други допълнителни детайли. Всичко това ще отнеме време, но 
и води до извода, че изкривяването на пазара ще продължи достатъчно дълго. 
Що се отнася до цените на емисиите и при тях трябва де се отчете постигането на исторически върхове през тази 
година.  През февруари и август тази година те успяха да се позиционират на нива около 95 евро за тон. Стойността на СО2 
по индекса ICE EUA на борсата завършиха седмицата на ниво от 68.72 евро за тон, което съвсем не е ниско ниво. За 
отбелязване е, че за 12 години цената никога не е надхвърляла 30 евро за тон. Така, в момента на енергийна криза тези 
цени продължават да се отразяват върху потребителите, особено върху големите енергоинтензивни компании. В същото 
време това е механизма, който трябва да стимулира инвестициите в алтернативи източници на енергия, в 
декарбонизацията, в енергийния преход. Сега това удвояване на индекса вдига стойността на инвестициите. 
Тенденции 
Европа е в разгара на паралелна енергийна и газова криза. Освен цените на газа принос към този процес има Германия 
със преждевременното затваряне на ядрени мощности. Както и Франция заради ниското производство на ядрена енергия 
в резултат на проблеми с ядрените реактори. . От 2015-2021 г. Франция е изнасяла средно 1,3 GW за Обединеното кралство, 
но през 2022 г. тази роля се е обърнала, като Франция е внасяла средно 1,1 GW от Обединеното кралство. Прогнозата за 
2023 г. и 2024 г. е подобрена (300-330 TWh) и 2024 г. (315-345 TWh), но безспорно това ще е един от основните елементи, 
които пазарите ще следят. 
На този фон европейската икономика продължава да е в очакване на множеството мерки, основно в областта на газовия 
и електроенергийния пазар. Все още е загадка как ще се случи платформата за обща покупка на природен газ. Както вече 
бе посочено, има опасения по отношение на индекса TTF и липса на яснота за бъдещия индекс за LNG. Газовите потоци 
остават неизвестни и всички се надяват на инвестициите във вятър и слънце. Защото изглеждат по-бързо осъществими, а 
и защото такива са насоките и на ЕК – забързване на процеса. С една подробност – става въпрос за източници за собствено 
потребление. Защото истината е, че голям парк от вятърни и слънчеви мощности е инвестиционен процес, който 
продължава горе-долу до осем години. Почти толкова, колкото и изграждането на един блок на АЕЦ. Не е случайно 
завръщането на интереса към ядрената енергия. 
Това обаче са планове за бъдещето. Затова повечето страни разширяват мерките в посока на спестяване за продължителен 
срок не за една или две години. 
Енергийните потоци се пренареждат и това е само началото на процеса. Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол 
през миналата седмица отчете, че Русия е загубила завинаги европейския пазар на петрол и газ. На този фон Евразийските 
страни са на прага на споразумение за общ пазар на петрол и газ. Турция и Русия работят по създаването на газов хъб. Сега 
се очаква да бъдат изяснени и позициите на Азия. Европа ще трябва да продължи да търси заместител на над 40 млрд. куб 
м природен газ, съобразявайки се и с новите амбиции на заобикалящият я свят. 
 
√ EnAppSys: Цените на електроенергията в „ден напред“ през третото тримесечие на 2022 г. са били между 2 и 4,5 пъти 
по-високи от третото тримесечие на 2021 г. 
Производство и принос по вид гориво 

- Възобновяеми енергийни източницци: 246.6 TWh (- 9%) 
- Фосилни горива: 260.1 TWh (17%) 
- Ядрена енергия: 145.7 TWh (-2%) 

Процентни изменения спрямо второто тримесечие 
Войната в Украйна, неблагоприятните климатични условия, които засегнаха водната и ядрената енергия и през третото 
тримесечие на 2022 г., подобно на предходните две се отразиха в посока на повишение на цените на електроенергията. 
Това констатират в доклада си за третото тримесечие (Q3) анализаторите от консултантската компания EnAppSys. 
Откакто Русия нахлу в Украйна през март, доставките на газ за Европа бяха значително намалени, а от началото на 
септември доставките за газопровода "Северен поток 1" са напълно спрени. С експлозиите в Северен поток 1 и 2 по-късно 
през месеца е ясно, че няма да има газови потоци през газопроводите за продължителен период от време. Натискът от 
всички тези фактори доведе до повишени цени на газа в целия континент. 
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Средните цени на едро на газа за посоченото трето тримесечие са 115% по-високи за последното тримесечие и 18% по-
високи от рекордно високата средна цена на газа  от първото тримесечие на 2022 г. Освен това са два пъти по-високи тези, 
наблюдавани през Q3 на 2021 г. Поради нарастващите цени на газа в ЕС, както и множество други фактори като по-голямата 
зависимост на ЕС от петрола от Русия, ценовите нива на електроенергията на едро спрямо тези на британския пазар са още 
по-високи за много държави от ЕС. 
На база на данните, експертите посочват, че развитието на цените във Великобритания, например са се развивали по-
умерено спрямо други европейски държави. Отчита се и т.нар. „Иберийско изключение“, поради разделянето на цената 
на газа за производство на електроенергия в Испания и Португалия. 
Отчита се и високото производство от термални цeнтрали ( ТЕЦ ), поради много ниските нива от водноелектрически 
централи от една страна и много слабото участие на ядрените мощности от Франция. 
Ключови моменти от тримесечието са: 
• Войната в Украйна, която създава опасения относно доставките на газ и допълнително повишава цените на синьото 
гориво за целия континент. 
• Няколко европейски страни като Германия, Испания и Холандия доведоха до използване на въглищата на газа през 
разглежданото тримесечие. 
• Високите температури през първата половина на тримесечието създадоха допълнителни проблеми на френската ядрена 
енергетика, с което добавиха натиск върху европейските енергийни доставки. В резултат, Франция продължава да бъде 
нетен вносител енергия. 
• Сушата в Норвегия намали норвежкото водно производство и обърна потока на междусистемните връзки - от нетен износ 
към нетен внос за продължителен период. 
• Испания и Португалия въведоха таван от 2GW в износа на електроенергия за Франция. 
Третото тримесечие на 2022 г. отбеляза рекордно високо ниво на цените на газа, надминавайки предишния рекорд за 
всички времена, наблюдаван през първото тримесечие на 2022 г. Това се дължи основно на промените в газовите потоци 
през Северен поток 1, посочват анализаторите, напомняйки хронологията - първоначално спиране на доставките за 
Германия за планов ремонт за 10 дни, последвалото свиване до едва 20% от капацитета през август и последвалото 
спиране през септември потоци за неопределено време. Взривовете на Северен поток 1 и все още неизползвания Северен 
поток 2 означава, че газопроводите вероятно ще останат извън възможността за използване за продължителен период от 
време. 
Тези събития доведоха до покачване на цените на газа през това тримесечие от 145,48 евро/MWh, наблюдавани в края на 
последното тримесечие, за да достигнат връх от 308,18 евро/MWh около края на август. До края на тримесечието обаче 
цените на газа паднаха до 159,40 евро/MWh, тъй като газовите хранилища бяха запълнени, отчитат от EnAppSys. 
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През третото тримесечие на 2022 г. френските ядрени мощности многократно надмина предишното си дъно за всички 
времена от 28 GW през второто тримесечие на 2022 г. и достигна ново дъно за всички времена от 22 GW на 28 август. 
Продължителният спад на френската ядрена енергия оказва допълнителен натиск върху европейския пазар на едро, тъй 
като Франция винаги е била основен износител в Европа. Повечето от френските блокове бяха спрени за планирани 
прекъсвания, но няколко бяха затворени поради протоколи за безопасност, заради високите температури от една страна 
проблемите с напукване в резултат на корозия на част от оборудването. 
Съгласно френските разпоредби EDF трябва да намали или спре ядреното производство, когато температурите на реките 
достигнат определени прагове, за да се гарантира, че водата, използвана за охлаждане на централите, няма да навреди 
на околната среда, когато бъде пусната обратно. В началото на август френската енергийна компания заяви, че атомните 
централи на реките Рона и Гарона ще произвеждат по-малко, за да поддържат мрежата стабилна. Въпреки това до края на 
същия месец EDF обяви за продължително спиране на четири ядрени реактора поради проблеми с корозията. 
Ядрените проблеми на Франция доведоха до това цените на „ден напред“ в страната да са рекордно високи през това 
тримесечие, което от своя страна се отрази в значително по-висок нетен внос за френския пазар в сравнение с второто 
тримесечие на  2022 г., обясняват анализаторите. Според отчета Франция в резултат на тези проблеми е внасяла енергия 
от всички страни с изключение на Италия, включително Швейцария, която обикновено е вносител на енергия от Франция. 
 

 
 
През Q3 Франция отбеляза нетен внос от 10,2 TWh в сравнение с нетния внос от 1,9 TWh, който беше наблюдаван през Q2 
на 2022 г. Разликата между Q3 и Q2 се подчертава и от увеличения износ на електроенергия от Великобритания, Германия 
и Испания към Франция, посочват от EnAppSys. 
В допълнение към Франция, Южна Норвегия също претърпя значителни промени по отношение на междусистемни потоци 
през посоченото тримесечие, особено през септември. Исторически нетен износител поради високите нива на мощностите 
от възобновяема водна енергия, през посоченото тримесечие в Норвегия настъпи суша, която намали нивата на 
хидроенергията и по този начин ограничи възобновяемото си производство. В югозападната част на Норвегия, където са 
разположени всички междусистемни връзки, както и по-голямата част от населението, нивата на водата са били толкова 
ниски, че жителите на Осло бяха помолени да пестят вода, като вземат по-кратки душове и затварят крановете докато мият 
зъбите си, пишат експертите от консултантската компания. В същото време подчертават, че в северната част на Норвегия 
не е имало недостиг на енергия, тъй като няма свързващи кабели между северната с южната част на страната, с изключение 
на този през Швеция. Тъй като хидроенергийните мощности обикновено са голям елемент от норвежкия микс, 
причинените от сушата щети доведоха до рязко увеличение на цените на електроенергията на едро през Q3 тримесечие 
до 310 евро/MWh за ценовите зони NO1, NO2 и NO5 (южна Норвегия), което е с 85% по-високо от предходното тримесечие 
(което също беше рекордно), се посочва в доклада. 
Обикновено високите нива на хидрогенерацията в Норвегия водят до ниски цени на едро и високи нива на износ към 
взаимосвързаните пазари, но сушата тази година предизвика скок в цените, а също и често обръщане на потоците на 
междусистемните връзки. 
Ценова тенденция на Ден напред 
През разглежданото трето тримесечие пазарите на едро бяха под силното влияние на повишените цени на газа, които 
поддържаха високите нива, наблюдавани през последното тримесечие. За много държави от ЕС цените за „ден напред“ 
през третото тримесечие на 2022 г. бяха между два пъти и четири и половина пъти по-високи от третото тримесечие на 
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2021 г., което само по себе си се смяташе за скъпо в сравнение с предходните трети тримесечия, се казва в анализа на 
EnAppSys. 
В доклада се обръща внимание на високата цена в посочения сегмент в Италия и Франция. 
Италия, която е значително зависима от газа, за производството на електроенергия, така че да задоволи търсенето, беше 
изложена на най-високата средна цена в „ден напред“ през третото тримесечие, както и през последното от 461,6 
евро/MWh, което е повече от три пъти  от нивата от Q3 на 2021 г., посочват експертите. В резултат на ниската наличност на 
ядрени мощности Франция също се сблъска  изключително високи нива на цените на едро със средни цени за „ден напред“ 
от 429,7 евро/MWh, което е повече от четири пъти спрямо нивата, наблюдавани през Q3 на 2021 г. 
 

 
 
Производствени мощности 
В анализът по отношение на производствените мощности за третото тримесечие  експертите от EnAppSys обръщат 
внимание на  най-ниските нива на  хидроенергия и ядрена енергия спрямо всяко от  тримесечията на последните пет 
години - от 89,9 TWh при хидроенергията и 145,7 TWh при ядрената за целия континент. 
Водноелектрическата и ядрената енергия през третото тримесечие на 2021 г. са съответно 109,5 TWh и 184 TWh. 
Възобновяемите енергийни източници отбелязаха 11% увеличение в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., което е в 
съответствие с тенденцията за ръст през всяка година. По-специално, слънчевата енергия отбеляза 64% увеличение в 
сравнение с предходната година. Изкопаемите горива отбелязват ръст с 6% в сравнение с Q3 на 2021 г., след като през 
последните години изкопаемите горива  спадаха, заключават от EnAppSys. 
 
√ Европейските пазари затвориха с повишение след избора на Риши Сунак за премиер на Великобритания 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение приключи британският 
измерител FTSE 100 
Търговията по фондовите борси в Западна Европа стартира с повишение на основните индекси, което продължи до края 
на сесията в понеделник. В крайна сметка пазарите на акции затвориха, оставайки оптимистични след новината, че Риши 
Сунак ще замени Лиз Тръс като министър-председател на Обединеното кралство. 
Преди това международната рейтингова агенция Moody's промени в петък перспективата за рейтинга на Обединеното 
кралство на "негативна" от "стабилна" поради "нарастващата непредсказуемост на политическия курс на страната в лицето 
на влошаващите се перспективи за растеж и високата инфлация". В същото време експертите на агенцията отбелязаха 
стабилността на британската икономика, във връзка с което потвърдиха рейтинга на страната на ниво "Аа3". В резултат 
основният британски индекс се понижи, единствен сред останалите измерители на „сини чипове“ в Западна Европа. 
Вчера стана известно, че бившият британски премиер Борис Джонсън няма да се бори за поста лидер на Консервативната 
партия и съответно за ръководител на британското правителство. Това дава добри шансове за победа на бившия финансов 
министър Риши Сунак, отбелязва Financial Times. 
В крайна сметка Сунак спечели битката за лидерския пост и ще бъде новият премиер на Обединеното кралство, с което 
беше сложен край на кратката политическа криза във Великобритания. 
В първото си изявление след избора, Сунак обърна специално внимание на икономика: „Обединеното кралство е велика 
страна, но няма съмнение, че сме изправени пред сериозно икономическо предизвикателство. Сега се нуждаем от 
стабилност и единство и ще превърна в свой основен приоритет да сближа страната ни“, каза той. „Защото това е 
единственият начин да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени, и да изградим по-добро, по-
проспериращо бъдеще за нашите деца и внуци.“ 
Повечето европейски пазари получиха подкрепа от сигнали, че Федералния резерв на САЩ (Фед) може да забави темпото 
на повишаване на основния лихвен процент от декември. 
Бизнес активността в еврозоната продължава да отслабва. Общият индекс на мениджърите по покупките (PMI), изчислен 
от S&P Global, падна до 47.1 пункта през октомври, най-ниското ниво от ноември 2020 г., в сравнение с 48,1 пункта месец 
по-рано, според предварителните данни. Стойност на индекса под 50 пункта показва спад в активността. 
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Производственият PMI в еврозоната през октомври падна до най-ниското ниво от май 2020 г. 46.6 пункта от 48,4 пункта 
месец по-рано, индикаторът за сектора на услугите падна до 48,2 пункта от 48,8 пункта през септември. 
Във фокуса на търговците тази седмица са отчетите на компании като HSBC, Credit Suisse, TotalEnergies, Unilever и Mercedes-
Benz. Общо 118 компании от включените в Stoxx Europe 600 ще публикуват отчети тази седмица в „октомврийския сезон 
за отчетите“. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.58%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.53%), следван от френския CAC 40 (+0.52%), 
италианския FTSE MIB (+0.44%), испанския IBEX 35 (+0.8%). Само британският FTSE 100 e на загуба (-0.35%). На финала за 
деня всички основни измерители затвориха с повишение над процент, само британският е на по-ниско „зелено“ ниво. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
приключи британският измерител FTSE 100. 
Всички секторни индекса затвориха с повишение, но измерителите на акциите на компаниите за комунални услуги, 
строителство, търговията на дребно и на медиите добавиха повече от 2%. 
Новият главен изпълнителен директор на нидерландската Philips обяви плановете си да съкрати около 4000 работни места 
след спад на продажбите и след масово изтеглян на дефектни респиратори за сън, които излагат потребителите със сънна 
апнея на риск от вдишване на токсична пяна, като загубите са оценяват на 1.3 млрд. евро (колкото е глобата, която 
компанията плати на регулаторните органи в САЩ и Нидерландия), а пазарната стойност на един от най-големите 
производители на електроника през изминалата година е спаднала с около 70%. В резултат цената на акциите на борсата 
в Амстердам спаднаха с 1.54%, след като до обед се понижиха с 2.69%. Новият изпълнителен директор описа 
съкращенията, които ще бъдат съсредоточени в Съединените щати и Нидерландия и ще засегнат предимно бизнес линии 
със спад в продажбите, като „жалко, но необходимо“. 
Сред губещите са и компаниите от добивната и петролната и газовата индустрия, като британската Anglo American (-
2.00%), нидерландско-британската Shell (-0.5%), швейцарската Glencore (-0.34%) и лондонската банка HSBC (-0.81%). 
Сред печелившите са акциите на европейския производител на самолети Airbus, които поскъпнаха на борсата в Париж с 
1.61%, след като стана ясно, че Саудитска Арабия е в напреднали преговори за поръчка на почти 40 самолета A350 от 
европейския производител Airbus като част от стратегическите усилия за стартиране на нова авиокомпания и 
предизвикателство за тежкотоварни превозвачи в Персийския залив, казаха за „Ройтерс“ източници от индустрията. 
Изборът на доставчик се смята за политически натоварен, тъй като срещата в Саудитска Арабия се провежда на фона на 
задълбочаващото се напрежение между Вашингтон и Рияд, казаха два източника от индустрията. 
Сред лидерите по растеж в Германия са акциите на RWE (+4.01%), E.ON (+3.26%), Deutsche Bank (+2.48%), Merck (+2.52%), 
във Франция - Engie (+3.78%) и L'Oreal (+1.93%), в Швейцария STMicroelectronics (+2.22%) и във Великобритания - англо-
австралийската Rio Tinto (+1.19%). 
Цената на акциите на швейцарската банка Credit Suisse се покачи с 2.51%. Кредиторът заяви днес, че ще плати 230 милиона 
евро за уреждане на дългогодишен случай във Франция относно нарушения при трансгранични транзакции. 
 
√ Енергийните министри на ЕС обсъждат днес механизмите за ограничаване на цените при покупката на природен газ 
Министрите на енергетиката на страните членки ще обсъдят предложения за регламент за съвместни покупки на газ, както 
и за по-надеждни ценови показатели при формирането на енергийните цени в ЕС на заседание в Люксембург. Заседанието 
идва след провелия се в четвъртък и петък Европейски съвет, на който лидерите дадоха насоки за тази цел, предаде БНР. 
В приетите заключения в края на миналата седмица, европейските лидери настояват Комисията и Съветът на ЕС да проучат 
възможностите за временен динамичен ценови коридор за сделките с природен газ, както на временна рамка за 
ограничаване на цената на синьо гориво, от което се произвежда ток.  
В тях се предвижда доброволно съвместно закупуване на газ между страните членки, като те ще бъдат задължени да 
напълнят най-малко 15 на сто от своите национални запаси за следващата зима. 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че индексът TTF отразява предимно 
тръбопроводния газ и вече не е точен показател за пазара на синьо гориво, тъй като в него навлиза все повече втечнен газ. 
Тя допълни, че Комисията ще предложи допълнителен нов индекс и ще създаде корекционен пазарен механизъм, за да 
се ограничат случаите на прекомерно високи цени на синьо гориво.  
Очаква се министрите на енергетиката да изработят техническите подробности по предложенията на лидерите и на 
Комисията. 
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Мениджър 
 
√ Светът посреща с напрежение третия мандат на Си Дзинпин в Китай 
Светът е изправен пред перспективата за по-голямо напрежение с Китай по отношение на търговията, сигурността и 
човешките права, след като Си Дзинпин, най-могъщият лидер на страната от десетилетия, се награди с още един мандат 
като лидер на управляващата комунистическа партия. Това пише в свой анализ Асошиейтед прес. 
Си затегна контрола у дома и се опитва да използва икономическата тежест на Китай, за да увеличи влиянието си в 
чужбина. Вашингтон обвини Пекин този месец, че се опитва да подкопае съюзите на САЩ, глобалната сигурност и 
икономическите правила. Активисти казват, че правителството на Си иска да отклони критиките за злоупотреби и корупция, 
като внесе промени в определението на ООН за правата на човека. 
Си казва, че „световната система е разбита и Китай има отговори при това положение“, казва Уилям Калахан от 
Лондонското училище по икономика. „Все повече и повече Си Дзинпин говори за китайския стил като универсален модел 
на световния ред, който обаче ни връща към схемата на един вид конфликт от времето на Студената война.“ 
На конгреса на Комунистическата партия, който приключи в събота, Си не даде никакви признаци за намерения за промяна 
на тежката стратегия „нулев COVID“, която разочарова обществеността в Китай и създаде проблеми пред бизнеса и 
търговията. Той призова за повече самостоятелност в технологиите, по-бързо военно развитие и защита на „основните 
интереси“ на Пекин в чужбина. Той обяви, че няма промени в политиката, която обтегна отношенията с Вашингтон и 
азиатските съседи. В неделя Си получи трети петгодишен мандат като партиен лидер в нарушение на традицията, която 
изискваше той да се оттегли след 10 години. Партията назначи седемчленен управляващ постоянен комитет на Си и 
неговите съюзници, което му дава свобода да осъществи плановете си в няколко области: 
ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА: Си призовава за „голямо подмладяване на китайската нация“ въз основа на съживяването на 
ролята на комунистическата партия като икономически, социален и културен лидер и връщане към това, което той вижда 
като златна ера след революцията от 1949 г. „Прегръдката на Си с марксистко-ленинската ортодоксалност трябва да сложи 
край на всяко надеждно и пожелателно мислене, че Китай на Си може мирно да либерализира политиката и икономиката 
си“, пише Кевин Ръд, президент на Азиатското общество и бивш австралийски министър-председател, във Foreign Affairs. 
Правителството на Си хвърли в затвора дисиденти, засили интернет цензурата и смаза продемократичното движение в 
Хонконг. Неговата инициатива за „социален кредит“ въвежда следене в обществото и наказания от измами до изхвърляне 
на боклука на неправилно място. „Нулевия COVID“, която проследява хора, използващи приложения за смартфони и е 
затвори и затваря десетки милиони в домовете им, „е показателно за това как Си Дзинпин иска да работи китайското 
общество“, каза Калахан. „Всички трябва да бъдат под постоянно наблюдение и контрол“, каза той. „Стана много по-
авторитарен и на моменти тоталитарен“, уточнява той. 
ИКОНОМИКА: До 2035 г. Китайската комунистическа партия има изискване икономическата продукция на човек да 
съответства на „средно развита страна“, каза Си в доклад си пред конгреса. Това предполага удвояване на производството 
спрямо нивата от 2020 г., според Лари Ху и Юксиао Джан от Macquarie, австралийска група за финансови анализи. 
Междувременно обаче управляващата партия изгражда поглъщащата големи субсидии държавна индустрия и затяга 
контрола върху частните предприемачи, които генерират богатство и работни места. Това навежда на предупреждения, че 
икономическият растеж, който падна до 2,2% през първата половина на 2022 г., ще получи още удари. Икономиката е 
изправена пред предизвикателства - от напрежение с Вашингтон, ограничаване на достъпа на Китай до западни 
технологии, застаряващо население и спад в огромната индустрия за недвижими имоти. „Ако висшето китайско 
ръководство приеме целта сериозно, може да се наложи да възприемат политическа позиция, която е по-ориентирана 
към икономическия растеж“, пиша тХу и Джан в своя анализ. Анализаторите ще следят за сигнали и подробности след 
Централната икономическа  работна конференция на партията в началото на декември. 
ТЕХНОЛОГИЯ: Си обеща да „изгради самоувереността и силата на Китай в науката и технологиите“. Той не даде 
подробности, но по-ранните усилия за намаляване на зависимостта от Запада и Япония, чрез създаване на китайски 
източници на възобновяема енергия, електрически превозни средства, компютърни и други технологии предизвикаха 
оплаквания, че Пекин нарушава ангажиментите си за свободна търговия, като предпазва компаниите си от конкуренция. 
Американски служители се притесняват, че китайската конкуренция може да подкопае индустриалното лидерство на САЩ. 
Китай е изправен пред нарастващи ограничения за достъп до западна технология, особено от Съединените 
щати.  Американците предупреждават, че тези технологии може да се използва за производство на оръжия. Китай 
изгражда своя собствена индустрия за чипове, но анализатори казват, че изостава с поколения от световните лидери в тази 
област. Пекин изглежда не се опитва да изолира Китай, но иска да намали стратегическото безпокойство, като настигне 
други страни, каза Алисия Гарсия Ереро от Natixis, френска инвестиционна банка. Тя каза, че това ще включва увеличени 
държавни инвестиции. „Това ще създаде известно напрежение“, добавя тя. 
СИГУРНОСТ: Си казва, че „външната и вътрешната сигурност“ са „основата на националното подмладяване“. В реч, в която 
използва думата сигурност 26 пъти, той каза, че Пекин ще „работи по-бързо“, за да модернизира военното крило на 
партията - Народната освободителна армия, и „да подобри стратегическия капацитет на армията“. Китай вече има вторите 
най-големи военни разходи в света след Съединените щати и се опитва да разшири обхвата си чрез разработване на 
балистични ракети, подводници и други технологии. Си отказа да отхвърли варианта за използване на сила за обединяване 
на Тайван с континента. Си също така призова за подобряване на сигурността на доставките на енергия, храни и 
промишлени стоки. Партията също така вижда „идеологическата сигурност“ като приоритет, което води до повече 
интернет цензура. 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА: Пекин все повече използва икономическия си лост и сила като най-големите търговски оръжия за 
всички свои съседи като средство за влияние в политиката и сигурността. Китай блокира вноса на австралийско вино, месо 
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и други стоки, след като правителството призова за разследване на произхода на COVID-19. Пекин се опита неуспешно да 
убеди 10 правителства на тихоокеански острови да подпишат пакт за сигурност тази година, но и успя да пробие при някои. 
Полицаи от Соломоновите острови се обучават в Китай. Пекин иска „система за сигурност, ориентирана към Китай“, казва 
Калахан. „Пекин иска да бъде световен лидер. И част от това, според висшето китайско ръководство, е да бъде лидер в 
твърдата политика на глобалната сигурност.“ Китайските дипломати, в тенденция, която нарекоха  „дипломация на воина-
вълк“, са по-конфронтационни и понякога агресивни. Този месец китайски дипломати в Манчестър, Англия, биха 
протестиращ, след като го завлякоха на територията на тяхното консулство. Дипломатите „изнесоха напред бойния дух“, 
каза заместник-министърът на външните работи Ма Жаоксу. Той каза, че дипломатическият корпус ще „подобри своите 
бойни умения и винаги ще стои в челните редици на защитата на националните интереси и националното достойнство“. 
COVID-19: Си не даде никакви индикации, че стратегията на Китай за „нулева COVID“ може да бъде облекчена, въпреки 
общественото разочарование от стигмата на ограниченията. Докато други страни облекчиха мерките за пътуване, Китай се 
придържа към стратегия, която поддържа нивата на заразяване ниски, но затваря големите градове. Партийният вестник 
People’s Daily се опита да разсее очакванията за разхлабване след края на конгреса. Стратегията „трябва да бъде 
поддържана“, твърди изданието. Експерти по обществено здраве казват, че повече от възрастните хора трябва да бъдат 
ваксинирани, преди управляващата партия да може да облекчи ограниченията срещу COVID-19. Това може да отнеме 
месеци. Анализатори казват, че това означава, че може да е в края на 2023 г., преди контролът да бъде облекчен. 
КЛИМАТ: Си обеща „проактивен и стабилен“ подход за намаляване на променящите климата въглеродни емисии, но в 
същото време управляващата партия увеличава производството на въглища, за да предотврати повторението на 
миналогодишния недостиг на електроенергия и прекъсванията на електричеството. Служител на кабинета каза, че 
производството на въглища ще нарасне до 4,6 милиарда тона през 2025 г. Това би било с 12% повече от 2021 г. Си каза в 
реч пред ООН през 2020 г., че емисиите на Китай трябва да достигнат своя връх през 2030 г., но не каза на какво ниво. 
Китай вече отделя повече въглерод от Съединените щати и други развити икономики взети заедно, според Rhodium Group. 
Китай строи повече електроцентрали, работещи с въглища, което активистите предупреждават, че може да доведе до по-
високи емисии. Междувременно Пекин спря климатичния диалог с Вашингтон през август като отмъщение за посещението 
на председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси в проблемния Тайван. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на по-слабия долар 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като щатският долар се понижи спрямо другите 
водещи валути, но печалбите бяха ограничени от притесненията за забавяне на растежа на търсенето на гориво в световен 
мащаб на фона на икономическите данни от ключови вносителки на петрол като Китай, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с минималните 0,01 долара, или 0,01% до 93,27 долара за барел, 
след като предходната сесия поевтиня с 0,3%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,07 долара, или 
0,08%, до 84,65 долара за барел, следвайки спад от 0,6% в понеделник. 
Доларовият индекс, който следи хода на американската валута спрямо кошницата от шест основни конкурентни валути, се 
понижи в началото на търговията, което направи петрола, деноминиран в долари, по-евтин за други притежатели на валута 
и спомогна за повишаване на цените. 
Въпреки това, признаците за нестабилна икономическа активност в Съединените щати и Китай, двата най-големи 
потребители на петрол в света, ограничиха ръста на цените. 
„Фундаментите на търсенето и предлагането остават до голяма степен стабилни, оставяйки икономическите настроения 
на петролния пазар някъде по средата“, коментира Вандана Хари, основател на доставчика на анализи на петролния пазар 
Vanda Insights. 
„Голяма част от влошаващите се перспективи за търсенето вече са взети предвид, така че всеки по-нататъшен натиск 
надолу може да действа бавно“, добави тя. 
Бизнес активността в САЩ се сви за четвърти месец през октомври, като производителите и фирмите за услуги заявиха в 
месечно проучване на S&P Global, публикувано в понеделник, че търсенето от страна на клиентите намалява. 
Това отслабване на търсенето може да означава, че повишенията на лихвените проценти на Федералния резерв на САЩ 
за борба с инфлацията работят и може да убедят централната банка да забави политиките си за повишаване на лихвените 
проценти, което ще се приеме като положителен сигнал за търсенето на гориво. 
Също в понеделник правителствените данни показаха, че вносът на суров петрол в Китай през септември е бил с 2% по-
нисък от година по-рано, продължавайки тенденцията за по-слаб внос. 
Запасите от суров петрол в САЩ също се очаква да нараснат тази седмица, което може да ограничи ръста на цените. 
Анализатори, анкетирани от Ройтерс, изчислиха, че запасите от суров петрол са се повишили с 200 хил. барела през 
седмицата до 21 октомври. Според тях запасите от бензин са намалели с около 1,2 млн. барела, а тези от дестилати, които 
включват дизел и мазут, са се понижили с 1,1 млн. барела. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Прогнозите за Бюджет 2023 и как може да се овладее рекордната инфлация? Гост: Анализ на Любомир Дацов и 
Лъчезар Богданов; 

- Какви ще са ходовете на БСП и ще има ли правителство на малцинството? Гост: Зам.-председателят на ПГ на БСП 
Христо Проданов; 
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- Под риск ли са доставките на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ и какви са спешните решения в енергетиката? Гост: 
Анализ на експертите проф. Георги Касчиев и Иван Дреновички; 

- Въпросите на гражданите и отговорите на омбудсмана. Гост: Диана Ковачева; 
- За подбора на кадрите и рокадите в МВР след случая „Семерджиев“. Гост: Бившия главен секретар и експерт по 

сигурността Николай Радулов; 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- Рокадите  в  МВР; 
- За слънчевото затъмнение; 
- Катастрофата в Шумен; 
- Има ли нова коалиция след избора на председател на НС? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - 523 лева минимална пенсия от юли, най-ниската заплата остава 710 лева 
в. 24 часа  - Тревога: Отложи ли се приемането на еврото, има риск за борда и води до по-скъп дълг 
в. 24 часа  - След срама "Семерджиев" полицейски шеф сам посочва новите началници на 7 от 9 РПУ-та в София 
в. Телеграф  - Млади джигити затриха 42 живота 
в. Труд  - Ваучерите за храна до 80 лв. на месец 
в. Труд - Насърчават и пазят доносниците със закон  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - 14 историци пишат до депутатите: 24 май да е националният празник 
в. 24 часа  - 75 на сто от икономиката застрашени от трупане на нови дългове 
в. Телеграф  - Минималната пенсия скача на 523 лева 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  – 17 - Проф. Петко Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса: Министърът стана медиатор 
между НЗОК и лекарския съюз, но консенсус с колко ще се вдигнат клиничните пътеки няма 
в. Телеграф  - Финансистът и икономист Румен Гълъбинов: Заплашва ни дългова спирала, еврото под въпрос 
в. Труд  - Икономистът Стоян Панчев пред "Труд News": Да не бързаме с еврото, ще ни донесе инфлация  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Олаф Шолц, Канцлер на Германия и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: Време е за 
план "Маршал" за Украйна 
в. Телеграф  - На никого нe mу пука за войната по пътищата 
в. Труд  - "Децата на лейтенант Шмид" и техните джойстикове 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 октомври  
София 

- На 25-26 октомври 2022 г. ще се състои IX-та Международна научна конференция "Аграрната икономика - в 
подкрепа на земеделието": "Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики", традиционно организирана от 
Институт по аграрна икономика към ССА и в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските 
райони (ERDN). Форумът ще се проведе в хибриден формат: онлайн и присъствено днес и утре в хотел "Лион" 
Боровец. 

- От 09.00 часа в Рослин Сентръл Парк Хотел ще се проведе официалното откриване на съвместен международен 
курс на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Академията на МВР 
и дирекция "Международно оперативно сътрудничество" - МВР. На него ще присъстват ректорът на Академията 
на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов и директорът на дирекция "Международно оперативно 
сътрудничество" - МВР старши комисар Валентин Костов. 

- От 9.30 часа в зала "София" на Гранд хотел София, държавният глава Румен Радев ще открие конференцията 
"Тридесет години от присъединяването на България към Европейската конвенция за правата на човека". 
Встъпителни слова ще произнесат генералният секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович Бурич, 
министърът на правосъдието Крум Зарков и министърът на външните работи Николай Милков. 

- От 09.30 часа в Хотел Интерконтинентал, ще се проведе пресконференция посветена на политиките в сферата на 
майчиното здраве. Събитието е организирано от фондация "Тръст за социална алтернатива" и в него ще бъдат 
представени усилията на 11 неправителствени организации, обединени в мрежата "С грижа от 0 до 3", проект 
изпълняван от фондацията. 

- От 10.00 часа в пространството на SOHO на ул. Искър 4, зала SoHall в София ще се проведе събитие на тема 
"Адаптация към изменението на климата в здравния сектор в България". Събитието се организира от EIT Climate-
KIC Bulgaria Hub, Националния център по обществено здраве и анализи и Климатека, научнопопулярната 
платформа, посветена на науката за климата. 

- От 10.30 часа в сградата на КНСБ на пл. "Македония" 1, зала "Европа", ет. 2, Конфедерацията на независимите 
синдикати в България и Институтът за социални и синдикални изследвания към КНСБ ще представят резултатите 
от традиционното наблюдение на потребителските цени и Заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2022 
г. 
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- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Корупционна схема със замесени 
псевдолаборатории, този път - в сферата на транспорта." Организатори на събитието са "ТЕХНОТЕСТ" АД И "ТИАТ" 
АД. 

- От 11.30 часа в зала 5 на Столичния общински съвет /ул. Московска 33/, където председателят на СОС Георги 
Георгиев ще представи предложените от него мерки за пътната безопасност в София. 

- От 13.00 часа в Централен военен клуб, зала 1., Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" ще проведе 
конференция на тема: "Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската 
конвенция за защита правата на човека и основните свободи", посветена на 30-годишнината от ратифицирането 
на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от Република България. 

- От 18.30 часа в Къща за литература и превод ще се проведе среща-разговор между българистката и преводачка 
Джорджа Спадони (Италия) и писателя Деян Енев. Двамата ще разговарят за особеностите в превода на прозата 
на Енев, за избора на Спадони да работи с български език, за това как израстват нови поколения литературни 
преводачи и за рецепцията на съвременна българска литература в Италия. Към разговора ще допринесе и Ясмина 
Йованович, преводачка на Деян Енев на сръбски. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в Национален пресклуб на БТА в Благоевград ще се проведе пресконференция на тема: "Въпроси и 
отговори за предстоящия местен референдум в Благоевград и информация за дейността на гражданската 
инициатива "ЗаБлагоевград"." 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа на входа на Морската градина до х-л Одесос лидерът на гражданска платформа Изправи се.БГ Мая 
Манолова ще даде брифинг за медиите относно намеренията за изграждане на 4 нови инсталации за изгаряне на 
боклук в област Варна - край Девня, както и други значими социални теми. 

- От 11.00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. "Св. Св. Кирил и Методий" №2 
/Козирката/, ще се проведе пресконференция по проекта "Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в 
демократичното развитие на местно ниво в Община Белослав". В събитието ще се включи кметът на общината 
инж. Деян Иванов. 

- От 14.15 часа на пл. "Независимост", Държавна опера Варна ще отбележи Световния ден на операта с флашмоб 
под наслов "Изтеглете "Дама Пика"!" 

- От 18.00 часа в Зала 2 на Арт Галерия Ларго, ул. Хан Крум, ще бъде представена със самостоятелна изложба младия 
варненски художник Петко Недялков. Експозицията се нарича "Синтез" и представя изключително интересна 
селекция от скулптури и релефи от дърво. 

*** 
Видин. 

- От 11,00 часа, в Конферентния център на Областна администрация Видин ще се проведе заседание на Щаба за 
изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб. По време на 
заседанието ще се обсъди готовността за работа на фирмите, организациите и учрежденията през предстоящия 
зимен сезон. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ, ще бъде поставена пиесата "Извън контрол" от Рей Куни. 
*** 
Кюстендил. 

- От 17.00 часа в къща - музей "Димитър Пешев" ще бъдат отбелязани 20 години от откриването на музейния обект. 
- От 17.30 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" ще се състои представяне на 

стихосбирката "Божественият огън" на Здравка Радичкова. 
- От 18.00 часа в голямата зала на читалище "Братство" ще се състои концерт "25 години съвместна творческа 

дейност" на Владислав Андонов - виола и Богдан Станев - пиано. 
*** 
Ловеч. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА, председателят на Сдружение "Шахматен клуб - Ловеч" Ваньо Стойнов ще даде 
пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ловеч, на която ще разкаже за бъдещите турнири и 
състезания, които клубът ще организира. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция, в рамките на която Николай Иванов ще обяви 
кандидатурата си за кмет на Пловдив за предстоящите местни избори през 2023 година, както и съставяне на анти-
ГЕРБ коалиция. Ще обяви и искане за оставката на сегашния кмет на Пловдив. 

- От 17.30 часа в Изложбената зала на Регионалния природонаучен музей - Пловдив, се организира отворена среща 
с председателя на ДАФНИ - Георги Пчеларов и вицепредседателя Деница Пенева. Те ще разкажат за своята работа 
в Дружеството на илюстраторите, както и за творбите от Арт - пленер ,,Биоразнообразие и възстановяване на 
видове в района на Инициативата Европейски Зелен Пояс". 
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*** 
Русе. 

- От 18.30 часа в зала "Европа" на доходното здание ще бъдат отбелязани 144 години от създаването на БЧК. 
*** 
Смолян. 

- От 14.00 часа проведе в Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" - Смолян ще се проведе пресконференция 
за спектакъла "Заливът". 

- От 14.00 часа в "ГПК - новата отсечка", в участъка от кръговото движение след тунела в кв. Устово до пътно 
кръстовище преди складова база "Асен Асенов", ще се проведе областно учение за действие на единната 
спасителна система при ПТП. 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в РБ "Захарий Княжески", ще се състои представяне на трети юбилеен сборник от поредицата 
"Литературна Стара Загора". Изданието е посветено на 130 години от рождението на Иван Хаджихристов. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър, ще бъде поставена постановката "Сън в лятна нощ" по Уилям Шекспир. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 . В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 
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